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1 Henvisninger vedrørende 
dokumentationen

Denne betjeningsvejledning er skrevet med henblik på 
at blive læst og forstået af brugeren.
De følgende henvisninger er en vejviser gennem den
Dokumentation.
I forbindelse med denne betjenings– og installationsvej-
ledning gælder der også andre bilag.
Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi 
disse vejledninger ikke overholdes.

1.1   Andre gyldige bilag

For brugeren:
De enkelte betjeningsvejledninger til de forskellige an-
lægskomponenter skal overholdes i forbindelse driften 
af anlægget.

Til VVS–installatøren:
Installer solvarmesystemregulatoren iht. alle installati-
onsvejledninger til anlæggets dele og komponenter.
Disse installationsvejledninger er vedlagt de pågælden-
de anlægskomponenter samt supplerende komponenter.

Glossar
Bag i dette dokument findes – sorteret alfabetisk – en 
forklaring af de forskellige fagbegreber.

1.2  Anbringelse og opbevaring af bilagene
Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldi-
ge bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for 
dem.

1.3 Anvendte symboler
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjenings-
vejledning, når du betjener enheden!
I det følgende forklares de symboler, som anvendes i 
teksten.

a
Symbol for en risiko,
Umiddelbar livsfare
eller fare for tilskadekomst

e
Symbol for en risiko,
Livsfare på grund af elektrisk stød

b
Symbol for en risiko,
Risiko for tingskader eller miljøskader

i
Symbol for en nyttig henvisning
og informationer

> Symbol for en krævet aktivitet

1.4  CE–mærkning

Med CE–mærkningen dokumenteres det, at 
enhederne opfylder de grundlæggende krav i 
de relevante forskrifter i henhold til typeover-

sigten.

1.5 Vejledningens gyldighed
Denne betjeningsvejledning gælder udelukkende for en-
heder med følgende artikelnummer: 
– 0020080463
– 0020080464
– 0020040077
– 0020040078
– 0020045455

Enhedes typebetegnelse står på typeskiltet.

1.6 Produktets betegnelse
Det busmodulopbyggede reguleringssystem til opvarm-
ningstøtten med solvarme auroMATIC 620 betegnes i 
det følgende som solvarmesystemregulator.

1 Henvisninger vedrørende dokumentationen 
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2  Sikkerhed

2.1 Advarselshenvisninger
Overhold advarselshenvisningerne i denne vejledning 
under betjeningen! 

2.1.1 Klassificering af advarselshenvisninger
Advarselshenvisningerne er inddelt med advarselssym-
boler og signalord efter graden af fare.
Signalordene henviser til graden af fare og til restrisiko-
en. I det følgende forklares de i teksten anvendte signal-
ord med de tilhørende advarselssymboler.

Advarselssymbol Signalord Forklaring

a
Fare!

Umiddelbar livsfare
eller kvæstelsesfare

e
Fare!

Livsfare på grund af elek-
trisk stød

b Forsigtig!
Risiko for materielle skader 
eller skader for miljøet

Tabel 2.1 Advarselssymbolernes betydning

2.1.2 Advarselshenvisningernes opbygning
Advarselshenvisninger kendes på en skillestreg foroven 
og forneden. De er opbygget efter følgende grundprin-
cip: 

a 
Signalord!
Farens art og oprindelse!
Forklaring til farens art og oprindelse
> Foranstaltninger til eliminering af faren.

2.2  Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Vaillants solvarmesystemregulator er konstrueret med 
den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikker-
hedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt an-
vendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overens-
stemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller 
en anden persons liv og helbred, eller udstyr eller andre 
materielle værdier kan forringes.

Solvarmesystemregulatoren anvendes til den tidsstyre-
de, vejrkompenserende fremløbstemperaturregulering 
til et varmtvands–centralvarmeanlæg med opvarmnings-
støtte med solvarme og varmtvandsopvarmning med 
solvarme.
Anden eller yderligere brug anses ikke for at være i 
overensstemmelse med formålet. Producenten/leveran-

døren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat 
heraf. Risikoen bæres alene af brugeren.
Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betje-
ningsvejledningen samt alle andre gyldige bilag. 

a 
NB!
Enhver form for misbrug er utilladelig.

 2.3 Principielle sikkerhedshenvisninger
Solvarmesystemregulatoren skal installeres af en 
VVS–installatør, der er ansvarlig for at overholde de 
gældende standarder og forskrifter.

Undgå tingskader som følge af ukorrekte
ændringer

b 
Forsigtig!
Fare for beskadigelser på grund af ukorrek-
te ændringer!
Ukorrekte ændringer kan beskadige solvar-
mesystemregulatoren eller solvarmeanlæg-
get.
> Foretag under ingen omstændigheder selv 

indgreb på eller manipulationer af solvar-
mesystemregulatoren eller på andre dele 
på solvarmeanlægget.

Overhold følgende:
> Foretag under ingen omstændigheder selv indgreb på 

eller ændring af den vægmonterede gaskedel eller på 
andre dele af anlægget.

> Forsøg aldrig selv at gennemføre reparations– og ved-
ligeholdelsesarbejde på solvarmesystemregulatoren.

> Plomberinger på komponenter må ikke ødelægges 
eller fjernes. Kun VVS–installatører og fabrikskunde-
service er autoriserede til at ændre på plomberede 
komponenter.

> Kontakt altid en autoriseret VVS–intallatør, hvis der 
opstår fejlmeldinger på enheden.

2.4 Direktiver, love og standarder

Regulator og regulatorinstallation
EN 60335–2–21
Sikkerhed for elektriske apparater til hjemmebrug og 
lignende formål; Del 2: Særlige krav til varmtvandsvar-
mer (varmtvandsbeholder og varmtvandskedel) 
(IEC 335–2–21: 1989 og supplement 1; 1990 und 2; 1990, 
modificeret) 
Evt. tilsluttede telekommunikationsapparater skal over-
holde følgende standarder:IEC 62151 hhv. EN 41003 og 
EN 60950–1: 2006 afsnit 6.3.

Sikkerhed 2
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3 Rengøring, bortskaffelse og 
energisparetips

3.1  Rengøring
Rengør huset på solvarmesystemregulatoren med en 
fugtig klud og lidt sæbe.

i 
Anvend ikke skure– eller rengøringsmiddel, 
som især vil kunne beskadige displayet.

3.2 Genbrug og bortskaffelse 
Både Vaillant solvarmesystemregulatoren og den tilhø-
rende transportemballage består overvejende af råstof-
fer, der kan genbruges.

Enhed
Vaillants solvarmesystemregulator må lige som alle til-
behørsdele ikke smides ud sammen med det almindelige 
husholdningsaffald. Sørg for, at den brugte enhed og i 
givet fald tilbehørsdeleog emballagen bortskaffes kor-
rekt.

Emballage
Bortskaffelsen af transportemballagen overtages af den 
vvs–installatør, der har installeret enheden.

3.3  Energisparetips

Montering af en vejrkompenserende varmeregulering
Vejrkompenserende varmereguleringer regulerer var-
meanlæggets fremløbstemperatur afhængigt af udetem-
peraturen. Således sikres det, at der ikke produceres 
mere varme end der er brug for lige i øjeblikket. Ved 
hjælp af integrerede tidsprogrammer sker der desuden 
en automatisk ind– og udkobling af de ønskede opvarm-
nings– og sænkningsperioder (f.eks. om natten).
Vejrkompenserende varmereguleringer er i forbindelse 
med termostatventiler den mest rentable form for var-
meregulering.

Varmeanlæggets sænkningsdrift

b 
Forsigtig!
Tingskader på grund af frost!
For lavt indstillede temperaturer kan føre til 
skader på grund af frost.
> Men om vinteren skal De være opmærksom 

på, at der sørges for en tilstrækkelig frost-
sikring.

Sænk rumtemperaturen om natten, og når du ikke er 
hjemme. Den mest enkle og sikre måde at gøre det på 
er ved hjælp af reguleringer med individuelt indstillelige 
tidsprogrammer.
Indstil rumtemperaturen ca. 5 °C lavere i sænkningspe-
rioderne end i perioderne med fuld opvarmning. En 
sænkning på mere end 5 °C giver ikke en yderligere 
energibesparelse, da der til den næste opvarmningsperi-
ode så kræves en forøget varmeydelse. Kun ved længe-
re fravær – f.eks. ferie – kan det betale sig at sænke 
temperaturerne yderligere.
Følg henvisningerne i afsnit 6.8.

Rumtemperatur
Rumtemperaturen bør ikke indstilles højere, end det lige 
nøjagtig føles behageligt. Hver grad over denne tempe-
ratur betyder et forøget energiforbrug på ca. 6 %. Til-
pas rumtemperaturen til det pågældende rums funktion. 
F.eks. er der i soveværelser eller ikke så ofte brugte rum 
sjældent brug for rumtemperaturer på 20 °C.

Ensartet opvarmning
Ofte opvarmes kun et enkelt rum med centralvarme. Via 
dette rums omgivende flader, altså vægge, døre, vindu-
er, loft, gulv, opvarmes de uopvarmede tilstødende rum 
ukontrolleret, dvs. der går utilsigtet varmeenergi tabt. 
Varmelegemets ydelse i dette ene opvarmede rum over-
belastes ved en sådan driftsmåde. Dette medfører, at 
rummet kun opvarmes utilstrækkeligt og at der opstår 
en ubehagelig kuldefølelse. Den samme effekt opstår, 
hvis døre står åbne mellem opvarmede og ikke/næsten 
ikke opvarmede rum.
Det er en forkert måde at spare på: Opvarmningen er i 
drift, og alligevel er rumklimaet ikke behageligt varmt.
Der opnås en større varmekomfort og en mere hensigts-
mæssig driftsmåde, hvis alle rum i en lejlighed opvarmes 
ensartet og i overensstemmelse med deres funktion.

3 Rengøring, bortskaffelse og energisparetips
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Termostatventiler og rumtermostater
Termostatventiler på alle varmelegemer overholder den 
en gang indstillede rumtemperatur nøjagtigt.Ved hjælp 
af termostatventiler i forbindelse med en rumtermostat 
(eller en vejrkompenserende regulering) kan du tilpasse 
rumtemperaturen til dine individuelle behov og opnå en 
økonomisk drift af varmeanlægget.
Sådan arbejder en termostatventil: Hvis rumtemperatu-
ren stiger op over den værdi, der er indstillet på følerho-
vedet, lukker termostatventilen automatisk, og når tem-
peraturen ligger under den indstillede værdi, åbner den 
igen.

Reguleringer må ikke tildækkes
Dæk ikke solvarmesystemregulatoren til med møbler, 
forhæng eller andre genstande. Den skal uhindret kunne 
registrere den cirkulerende luft i rummet. Tildækkede 
termostatventiler kan udstyres med fjernfølere. Derved 
er de fortsat funktionsdygtige.

Udluftning af opholdsrum
Når der fyres, må vinduerne kun åbnes for at lufte ud og 
ikke for at regulere temperaturen. Det er mere effektivt 
og energibesparende kort at lufte kraftigt ud end at lade 
vippevinduer stå åbne længe. Luk alle termostatventiler-
ne i rummet under udluftningen, eller indstil en evt. 
rumtermostat på minimaltemperaturen.
Denne foranstaltning sikrer en tilstrækkelig luftudveks-
ling, uden unødvendig afkøling og energitab.

Aktiv energibesparelse
> Aktiver sparefunktionen under udluftningen eller ved 

korte fravær.
> Tilpas efterfølgende opvarmningstider i forhold til 

dine almindelige livsvaner.

b 
Forsigtig!
Tingskader på grund af frost!
Er frostsikringsforsinkelsen for lang, kan dele 
på anlægget fryse.
> Frostsikringsforsinkelsen må kun indstilles 

af en VVS–installatør! 

> Programmer dine ferietider, så der ikke opvarmes 
mere end nødvendigt.

> Stil den ønskede beholdertemperatur (til varmtvand) 
på den laveste, nødvendige værdi, så varmebehovet 
lige netop dækkes.

> Indstil helst driftsmåden Eco til alle varmekredsene og 
få en VVS–installatør til at tilpasse tiden for frostsik-
ringsforsinkelsen.

I driftsmåden Eco frakobles varmen helt om natten Un-
derskrider udetemperaturen +3 °C, reguleres igen på 
sænkningstemperaturen efter den indstillelige tid for 
frostsikringsforsinkelsen.Ved huse med god varmeisole-
ring kan man forlænge tiden for frostsikringsforsinkel-
sen. 

3.4   Optimering af udbytte fra solvarme
Ved at udnytte solen hhv. den gratis solenergi skåner du 
miljøet og du reducerer dine energiomkostninger. Sol-
energien anvendes til opvarmning af solvarmebeholde-
ren (f. eks. varmtvandsbeholderen). De sparede energi-
omkostninger vises gennem udbyttet fra solvarme i kilo-
watt–timer. 
Når temperaturen i solfangeren er højere, udtrykt gen-
nem en defineret temperaturforskel, i forhold til områ-
det for neden i solvarme–varmtvandsbeholderen, slår 
solvarmepumpen til, og varmeenergien overføres til 
drikkevandet i beholderen. Udbyttet fra solvarme be-
grænses af beholder–maksimaltemperaturen og af sol-
varmekreds–beskyttelsesfunktionen, som skal forhindre, 
at solvarmebeholderen eller solvarmekredsen overophe-
des. 
Ved for ringe sollys opvarmes solvarme–varmtvandsbe-
holderen endvidere af kedlen. Frigivelsen af efterop-
varmningen sker gennem fastlæggelse af den nominelle 
værdi for varmtvand og af tidsvinduet for varmtvand. 
Når temperaturen i det øverste beholderområde i sol-
varme–varmtvandsbeholderen underskrider den nomi-
nelle værdi for varmtvand med 5 °C, kobles kedlen til 
for at varme drikkevandet i beholderen op til den ønske-
de nominelle værdi for varmtvand. Når den nominelle 
værdi for varmtvand nås, kobles kedlen til efteropvarm-
ning fra. Kedlens efteropvarmning sker kun i det pro-
grammerede tidsvindue for varmtvand. Ved at overhol-
de de forskellige muligheder, der beskrives i det følgen-
de, kan udbyttet fra solvarme optimeres på brugerni-
veauet. 

Optimering gennemføres af brugeren
Som bruger kan du optimere udbyttet fra solvarme ved 
at træffe følgende foranstaltninger:
– optimering af tidsvinduet for opvarmning af vand,
– reduktion af den nominelle værdi for varmtvand.

 Rengøring, bortskaffelse og energisparetips 3
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Optimering af tidsvindue for varmtvandsopvarmning
Der kan programmeres tidsvinduer for varmtvandsop-
varmning. Inden for et tidsvindue opvarmes varmtvan-
det af kedlen, når den nominelle værdi for varmtvand 
underskrides med 5°. Denne efteropvarmningsfunktion 
sikrer dig, at varmtvandet har en komfortabel tempera-
tur. 
Uden for tidsvinduet anvendes udelukkende den gratis 
solenergi (ved tilstrækkeligt solskin) til opvarmning af 
vandet. 

i 
Solfangeren leverer mest solenergi ved direk-
te solstråler. Er det skyet, rammes solfanger-
ne ikke af så mange solstråler Derved er ud-
byttet fra solvarme noget mindre.

> Optimering af tidsvinduet. 
I displaymenuen  3 "Varmtvand tidsprogrammer" 
kan du foretage alle nødvendige indstillinger 
(se afsnit 6.5.6). 

Bruges en cirkulationspumpe, ledes der i det indstillede 
tidsprogram altid varmt vand fra beholderen hen til de 
enkelte tappesteder for så hurtigt som muligt at få 
varmt vand ved et tappested. Vandet afkøler også ved 
en godt isoleret cirkulationsledning. Derved afkøles drik-
kevandsbeholderen. Dette forhindres ved at dimensio-
nere tidsvinduet så knap som muligt. 
Det er elegantere at bruge en knap til at tage cirkulati-
onspumpen i drift en gang.
Så snart knappen betjenes, kører cirkulationspumpen i 
5 minutter og pumper varmt vand hen til alle varmt-
vandstappesteder. På den måde kan cirkulationspumpen 
også bruges uden for tidsperioderne.
> Spørg din VVS–installatør, der har installeret cirkulati-

onspumpen.

i 
Muligt komforttab. 
Er cirkulationspumpen ikke i drift, varer det 
afhængigt af ledningslængden mellem tappe-
sted og beholder længere, før det varme vand 
når hen til tappestedet.

Speciel driftsmåde til beholderopvarmning en enkelt 
gang
Med den specielle driftsmåde Beholderopvarmning en 
enkelt gang kan varmtvandsbeholderen opvarmes en 
enkelt gang uden for tidsvinduerne. På den måde står 
der efter behov hurtigt varmt vand til rådighed uden for 
tidsvinduerne. 

Reduktion af den nominelle værdi for varmtvand
Hvis temperaturen på den nominelle værdi for varmt-
vand underskrides med 5 °C, kobles kedlen til for at op-
varme drikkevandet.

Hvis den nominelle værdi for varmtvand opnås, kobles 
kedlen fra. 

> Indstil den nominelle for varmtvandet på solvarmesy-
stemregulatoren iht. dine behov. (se afsnit 6.5.9)

> Indstil den nominelle værdi for varmtvand så lavt, som 
muligt.
Jo lavere den nominelle temperatur er, desto mindre 
skal kedlen eftervarme. Der udnyttes mere solenergi.

i 
Jo lavere nominel værdi, desto sjældnere ef-
teropvarmes der med kedlen. Den gratis sol-
energi kan udnyttes oftere.

Optimering gennemføres af VVS–installatøren

Optimering af solvarmebeholderens maks. 
temperatur.

i 
Lad VVS–installatøren indstille den maksimale 
temperatur på solvarmebeholderen for at få 
optimalt udbytte fra solvarmen. Der kan ind-
stilles en maksimal begrænsning på solvarme-
beholderen for på den ene side at opnå mest 
muligt udbytte af beholderopvarmning med 
solenergi, og for på den anden side at sikre 
mod tilkalkning. Hvis den indstillede maksi-
maltemperatur overskrides, kobles solvarme-
pumpen fra.

3 Rengøring, bortskaffelse og energisparetips 
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4 Værd at vide om 
solvarmesystemregulatoren

Solvarmesystemregulatoren er et busmodulopbygget 
reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme.
De individuelt indstillelige varmeprogrammer på solvar-
mesystemregulatoren sørger for, at du kan programme-
re dit personlige varmebehov hurtigt og ukompliceret. 
Alle indstillinger kan nemt foretages via grafikdisplayet i 
boligen. 
Solvarmesystemregulatoren kan placeres et hvilket som 
helst sted. Klokkeslættet tilpasses automatisk sommer– 
og vintertid vha. den integrerede tidsstyring. På den 
måde kører de programmerbare varmeprogrammer altid 
nøjagtigt iht. planen.

Oversigt over fordelene
– Vejrkompenserende solvarmesystemregulator til alle 

anvendelser
– Intelligent og komfortabel forbindelse mellem varme-

anlæg og solvarme
– Nyt betjeningskoncept til endnu hurtigere og nemme-

re betjening ved at dreje og klikke
– Klartekst– og grafikdisplay med visning af driftstil-

stand og udbytte fra solvarme
– Individuelt indstillelige og tidsstyrede varmeprogram-

mer
– Komfortfjernbetjeninger ud fra boligen
– ProE–system letter installation og ibrugtagning
– Kan udvides til styring af yderligere varmekredse
– Integreret grænseflade til fjernvedligeholdelse og 

fjerndiagnose

4.1 Parametre, der kan indstilles
I stikordsfortegnelsen findes en liste med alle indstilleli-
ge parametre under "Individuelle parametre indstilles" 
Via sidetallet finder du hurtigt frem til den side, hvor det 
er beskrevet, hvilken betydning disse parametre har og 
hvordan de ændres. 

4.2 Opbygning og funktion
Solvarmesystemregulatoren anvendes til den vejrkom-
penserende fremløbstemperaturregulering med tidspro-
gram til et varmtvands–centralvarmeanlæg med op-
varmningsstøtte med solvarme og varmtvandsopvarm-
ning med solvarme.

Solvarmesystemregulatoren kan styre følgende anlægs-
kredse:
– To solfangerfelter eller ét solfangerfelt og en kedel til 

fast brændstof,
– En direkte varmekreds,
– En blanderkreds f.eks. til gulvopvarmning,
– En bufferbeholder og en indirekt opvarmet varmt-

vandsbeholder eller en kombibeholder med solvarme,
– En varmtvandscirkulationspumpe,
– En ladepumpe til opvarmning af svømmebade 

(svømmebadregulator er ikke integreret i Vaillant 
systemet).

Til udvidelse af systemet kan du tilslutte op til seks eks-
tra blanderkredsmoduler (tilbehør) med hver to blander-
kredse, dvs. solvarmesystemregulatoren kan maksimalt 
styre 14 varmekredse.
Blanderkredsene programmeres via den centrale regula-
tor.

For en mere komfortabel betjening kan der for de første 
otte varmekredse tilsluttes fjernbetjeningsenheder.

Hver blanderkreds kan alt efter behov stilles om mellem:
– Varmekreds (Radiatorkreds, gulvvarmekreds e.l.),
– Styring efter en fast værdi,
– Returløbsforøgelse,
– Varmtvandskreds (udover den integrerede varmt-

vandskreds).

Ved hjælp af modulære buskoblere (tilbehør) kan man 
tilslutte op til 8 modulære Vaillant kedler.
Vha. en koblende buskobler kan der tilsluttes en 1– eller 
2–trinnet kede. ebus–systemet tillader en kaskadering af 
op til seks koblende varmegivere. Hver varmegiver kræ-
ver en koblende buskobler.
Med tilslutningen af telefonfjernkontakten (potentialfri 
kontaktindgang) kan solvarmesystemregulatorens 
driftsmåde omstilles via telefonfjernkontakten 
teleSWITCH fra vilkårligt sted pr. telefon.

Værd at vide om solvarmesystemregulatoren 4
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4.2.1  Oversigt over systemet
Solvarmesystemregulatorens grundudrustning omfatter 
regulatorsættet incl. tilslutningssokkel, hvor tilslutninger 
på opstillingsstedet udføres, og de dertil nødvendige fø-
lere.
I grundudrustningen kan følgende styres:
– Et solfangerfelt
– En modulerende kedel
– En reguleret kreds og
– En ikke–reguleret kreds
Til yderligere anlægskomponenter som f.eks. et yderli-
gere solfangerfelt, yderligere varmekredse osv. kan eks-
tra moduler integreres i systemet. Disse kan ses i over-
sigten over systemet (fig. 4.1).

Fig. 4.1  Oversigt over systemet

4.2.2  Brug som 
solvarme–differencetemperaturregulator

Solvarmesystemregulatoren kan også integreres i eksi-
sterende anlæg som en såkaldt solvarmedifferencetem-
peraturregulator Her overtager solvarmesystemregula-
toren blot reguleringen af solvarmeanlægget. Varmean-
lægget reguleres af den hidtidige varmeregulator.

4 Værd at vide om solvarmesystemregulatoren 
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4.2.3 Varianter til fangning af udbytte fra solvarme

i 
Er regulatoren udstyret med en solvarmesta-
tion VPM S eller VMS, overføres udbyttet fra 
solvarmen direkte til regulatoren via eBUS En 
anden variant til fangning af udbytte fra sol-
varmen er så ikke mulig.

Standardføler VR 10 som tilbehør
Der kan placeres en standardføler VR 10 i returløbet. 

Volumenstrømmåledel
Udover standardføleren VR 10 kan der integreres en vo-
lumenstrømmåledel. 
Volumenstrømmåledelen bruges til at fange volumen-
strømmen i solvarmekredsene og til at fastlægge udbyt-
tet fra solvarmen nøjagtigt.

Yderligere standardføler VR 10
Ved lange rørveje mellem solfanger og beholder og lave 
udetemperaturer ligger temperaturen, der er tilført be-
holderen, under solfangertemperaturen.

Skal der fastlægges en nøjagtig værdi for udbyttet, kan 
der som supplement til standardføleren VR 10 eller som 
supplement til volumenstrømmåledelen på solfanger-
kredsenes fremløb placeres en yderligere standardføler 
VR 10, der forbindes med sensor SP3. 
Med aktiveringen af den udvidede solvarmeudbyttefang-
ning fastlægges udbyttet på basis af temperaturdiffe-
rencen. Dermed er det ikke muligt at fylde en yderligere 
beholder med solvarme. 

5  Idrifttagning

5.1 Første idrifttagning af en VVS–installatør
Monteringen, el–tilslutningen, konfigurationen af hele 
varmeanlægget samt den første idrifttagning må kun 
foretages af et autoriseret VVS–firma!

5.2 Instruktion fra en VVS–installatør
Sørg for, at du af en VVS–installatør instrueres i betje-
ningen af solvarmesystemregulatoren og hele varmean-
lægget og at du får de tilsvarende vejledninger hhv. pro-
duktledsagende dokumenter.

5.3 Tilkobling/frakobling af 
solvarmesystemregulator

b 
Forsigtig!
Tingskader som følge af frost!
Frostsikringsfunktionen er kun aktiv, når sol-
varmesystemregulatoren er tilkoblet.

> Frakoble aldrig solvarmesystemregulatoren, 
hvis der er fare for frost.

> Stil hovedafbryderen til solvarmesystemre-
gulatoren på "I".

1

Fig. 5.1 Solvarmesystemregulator tilkobles/frakobles

> Tryk på vippekontakten (1) for at tilkoble/frakoble sol-
varmesystemregulatoren.

> Lad solvarmesystemregulatoren være tilkoblet, så du 
altid har tjek på varmeanlæggets systemstatus og 
hurtigt kan gøres opmærksom på en fejl.

Værd at vide om solvarmesystemregulatoren 4
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6  Betjening

Du kan udføre alle indstillinger, som er nødvendige i sy-
stemet, på solvarmesystemregulatoren. Solvarmesy-
stemregulatoren er udstyret med et grafisk display. For 
en nem betjening anvendes tekstindikatorer. Sproget i 
displayet kan omstilles af en VVS–installatør.

 6.1 Betjeningselement

Grunddata

Dato
Ugedag
Klokkeslæt
Sommer/Vinter tid

Indstil dag

Fra

21

3

45

6

Fig. 6.1  Betjeningsoversigt

Billedtekst
1 Menubetegnelse
2 Cursor viser den valgte parameter
3 Menunummer
4 Indstillingsknap , 

indstil parameter (dreje), vælg parameter (trykke)
5 Indstillingsknap , 

vælg menu (dreje), aktiver specialdriftsmåde (trykke)
6 Visning af vedligeholdelses– eller fejlmeldinger, hvis sådanne 

findes

6.2 Indstillingsknapper
Hele programmeringen af solvarmesystemregulatoren 
gennemføres med de to indstillingsknapper  og , 
4 og 5, (fig. 6.1). 
> Brug indstillingsknappen  til at vælge eller ændre pa-

rametre. 
> Brug indstillingsknappen  til at vælge menuer og spe-

cialdriftsmåder.

6.3  Brugerguide
Vaillant betjeningskonceptet "Click und Dreh" (trykke og 
dreje) og en tekstindikator understøtter dig optimalt, 
når du skal indstille individuelle parametre til varmean-
lægget.

Indstillingen/ændringen af parametrene følger en lineær 
menustruktur.

6 Betjening 
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Skorstensfejerfunktion

VK1

Spar aktiveret

Rumtemperatur

Rumtemperatur

Varmtvand
Parameter

Ber. beholdertemp.

Vælg beregnet temperatur

Solvarmebeholder
Information

Beholderføler 1
Beholderføler 2
Beholderføler 3

Navn
ændring

vælg

Kodeniveau

Kodeniveau

Frigivelse

Kodenummer:

Standardkode:

Indstil ciffer

Lejer

Kælder
Etage1
Etage2

Føler  TD1
Føler  TD2

Party aktiveret

en gang Beholderopvarmning 
aktiv.

Vælg slut klokkeslæt

til

VK1

VK1
Parameter

Sænkningstemperatur
Varmekurve

Vælg beregnet rumtemp.

VK1
VK2
VK3
VK4

Ma-Fr

Beholder
Solvarmpu.

Grunddata

Dato
Ugedag
Klokkeslæt
Sommer/Vinter tid

Indstil dag

Sol udbytte

Sol udbytte
Reset?

Tidsprogram

Vælg ugedag/blok

Ferieprogrammering

Tidsrum:

Beregnet temp.

Indstil startdag

til samlet system

Reset sol udbytte?

Fra

NEJ

Opvarmning
Etage1

aktiveret

aktiveret
Håndbetjent

Fig. 6.2   Menustruktur brugerniveau

 Betjening 6
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Til indtastning af parametrene (driftsværdier) til dit var-
meanlæg står der 3 betjeningsniveauer til rådighed.
–  Brugerniveau

På brugerniveauet kan du få vist de aktuelle indstillin-
ger til dit varmeanlæg og indstille individuelle parame-
tre.

– Niveau til specielle driftsmåder og servicefunktioner
De specielle driftsmåder og servicefunktionerne kan 
kun vælges på brugerniveauet via en afvigende bru-
gerguide. 

–  VVS–installatørens niveau
I VVS–installatørens niveau konfigureres hele varme-
anlægget og samspillet mellem alle varmeanlæggets 
komponenter optimeres. Da dette kræver en stor fag-
lig viden, er dette niveau forbeholdt VVS–installatø-
ren. 

6.4   Displaytyper
Solvarmesystemregulatoren er udstyret med forskellige 
displaytyper, der vises afhængigt af den valgte menu.
– Grunddisplay
– Grundvisning
– Menuvisninger til indstilling af individuelle parametre 

på brugerniveauet og
– Kodevisninger til drifts– og anlægsspecifikke parame-

tre i VVS–installatørens niveau.

Rækkefølgen af disse displaytyper er fastlagt.
Grunddisplayet er grundvisningen. 
Drejes den venstre indstillingsknap  to stoppunkter til 
højre, springer displayet i grundvisningen. Drejes indstil-
lingsknappen  yderligere til højre, springes til menuvis-
ningerne. 

Grunddisplay
Grunddisplayet viser en grafik vedr. anlæggets tilstand 
eller udbytte fra solvarme.

Fig. 6.3 Grunddisplay

Displayet viser grafisk solvarmesystemets aktuelle an-
lægstilstand. 
Symbolernes betydning forklares i afsnit 6.5.2.

Grundvisning
I grundvisningen vises og ændres de aktuelle driftsmå-
der og de enkelte varmekredses nominelle rumtempera-
turer.

VRS 620

VK1

Beholder

Opvarmning

Solvarmpu.

Etage1

Fig. 6.4 Grundvisning

I det øverste displayområde vises altid grunddataene 
ugedag, dato, klokkeslæt og udetemperatur. Opstår der 
en fejl, vises denne i den anden linje. I afsnit 6.5.3 for-
klares det, hvordan du indstiller grunddataene.
Er der tilsluttet mere end to varmekredse, vises disse 
efter hinanden. 
I grundvisningen kan der også hents specialdriftsmåder 
og servicefunktioner frem. 
Specialdriftsmåder er funktioner, som ændrer varme-
kredsens driftsmåde midlertidigt og afsluttes automa-
tisk.

Fig. 6.5 EksempelSpecialdriftsmåde

Servicefunktioner er forbeholdt VVS–installatøren/skor-
stensfejeren.

.
Fig. 6.6 Eksempel

 Med servicefunktionerne gennemføres emissionsmålin-
gen og funktionskontrollen af solvarmeanlægget. Ser-
vicefunktionerne afsluttes automatisk.

6 Betjening 
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Menuvisninger
I menuvisningerne gennemfører du alle relevante indstil-
linger for varmeanlægget på brugerniveau. 

Grunddata

Dato
Ugedag
Klokkeslæt
Sommer/Vinter tid

Indstil dag

Fra

 
Fig. 6.7 Grunddata

I det øverste område vises titlerne på displaysiden og 
menunummeret (symbol  og et nummer øverst til 
højre). Nummereringen gør det lettere at finde de enkel-
te menuer under programmeringen.

 Fejlvisninger
Fejlvisningerne fremkommer i det øverste område.

Fejl forbindelse

VK1
Etage1
Beholder
Solvarmpu.

Opvarmning

Fig. 6.8 Eksempel Fejlvisning

i 
Til visning af fejlhistorien kontakte din 
VVS–installatøren. Fejlhistorien hentes frem 
vha. softwaren vrDIALOG 810.

i 
Fejlvisninger har altid højeste prioritet. Op-
står der en fejl på varmeanlægget, fremkom-
mer der automatisk en tilsvarende fejlvisning 
i displayet.

Kodevisniger
Kodevisningerne findes kun i kodenivauet. Kodeniveauet 
er forbeholdt VVS–installatøren. VVS–installatøren gen-
nemfører her alle anlægsspecifikke indstillinger. 
En adgang til kodeniveauet kræver, at en kode frikobles. 

8Kodeniveau

Kodenummer:

Standardkode:

Indstil ciffer

frigivelse

Fig. 6.9 Kode frigives

Fig. 6.10 EksempelKodevisning

Disse menuer er markeret med et C og et nummer 
øverst til højre i displayet. 

6.5  Indstilling af individuelle parametre 
(brugerniveau)

I dette afsnit erfarer du, hvilke parametre du kan tilpas-
se til dine individuelle behov. Fremgangsmåden er be-
skrevet i afsnit 6.5.1 "Typisk betjeningsforløb på bruger-
niveau".

Generelle henvisninger:
– Alle funktioner beskrives, der følger den lineære me-

nustruktur for et standardudstyr. 
– Med indstillingsknappen  kan du bladre en menu frem 

eller tilbage afhængigt af stoppunktet.
– Til hver menu vises et display (eksempel), hvor de pa-

rametre, der kan ændres, ses på mørk baggrund. 
– Grunddisplayet er standardvisningen for solvarmesy-

stemregulatoren Efter en lang, betjeningfri tid viser 
displayet automatisk grunddisplayet igen. 

– Opstår der en fejl, viser displayet automatisk en fejl-
visning. 

 Betjening 6
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6.5.1  Typisk betjeningsforløb på brugerniveauet.

> Drej indstillingsknappen , til 
du har valgt den nødvendige 
menu. 

> Drej indstillingsknappen , til 
du har valgt den parameter, 
der skal ændres. 

> Tryk på indstillingsknappen  
for at markere den parame-
ter, der skal ændres. Parame-
teren ses på mørk baggrund. 

> Drej indstillingsknappen  for 
at ændre indstillingsværdien 
for parameteren. 

> Tryk på indstillingsknappen  
for at overtage den ændrede 
indstillingsværdi. 

> Gentag denne proces, til du 
har foretaget alle indstillinger.

  6.5.2 Kontrol af systemstatus
Du kan kontrollere systemstatussen i grunddisplayet. 

Fig. 6.11 Grunddisplay: Systemstatus

Grunddisplayet er standardvisningen for solvarmesy-
stemregulatoren og dermed det første display i betje-
ningsrækkefølgen. I denne position kan du kun dreje ind-
stillingsknappen  til højre. Efter en længere, betjenings-
fri tid vender solvarmesystemregulatoren altid tilbage til 
denne visning.
eller
> Drej indstillingsknappen  indtil det venstre anslag. 

displayet viser grunddisplayet.
Grunddisplayet viser det aktuelle udbytte fra solvarme 
grafisk.
 

 Symbolerne har følgende betydning:

Aktuel temperatur på solfangerføler
Ved anlæg med to solfangerfelter 
vises den højeste temperaturværdi.
Er solvarmekredsbeskyttelsesfunktio-
nen aktiv, vises temperaturværdien 
"> xxx°C" blinkende. 

Aktuel udbyttekvalitet
Viser intensiteten af det øjeblikkelige 
udbytte fra solvarme.

Udbytte fra solvarme
Beholdersymbolet viser, hvilken tem-
peratur beholderen er opvarmet med 
for tiden hhv. hvor meget udbytte fra 
solvarme er mulig indtil den maks. 
temperatur.

Brænder
Pil blinker Kedlen gennemfører netop 
en efteropvarmning af solvarmebehol-
deren.

Varmekreds 
Pil blinker For tiden ledes solenergi fra 
beholderen ind i varmesystemet (kun 
ved anlæg til opvarmningstøtte med 
solvarme).

> Drej indstillingsknappen  en stopposition videre til 
højre. 

Fig. 6.12 Grunddisplay: Udbytte fra solvarme

i 
Er der ikke tilsluttet nogen føler til måling af 
udbyttet, kan solvarmesystemregulatoren 
hverken fange eller vise udbyttet fra solvar-
me. 

i 
Er regulatoren udstyret med en solvarmesta-
tion VPM S eller VMS, overføres udbyttet fra 
solvarmen direkte til regulatoren via eBUS Så 
er der ikke brug for føleren til måling af ud-
byttet.

6 Betjening 
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Er der tilsluttet en føler til måling af udbyttet, vises det 
faktiske udbytte fra solvarme grafisk. 
Udbyttet fra solvarmen vises for hver måned i kWh for 
kalenderåret (sorte bjælker) i forhold til året før (ufyldte 
bjælker). 
Den viste værdi (i eksemplet 1231 kWh) viser det samle-
de udbytte fra solvarmen siden idrifttagningen/tilbage-
stillingen.
Udbyttet fra solvarmen kan du nulstille (se afsnit 6.5.5). 
Den grafiske visning er ikke påvirket heraf.

6.5.3    Ændring af driftsmåde og  nominel 
rumtemperatur

> Drej indstillingsknappen  en stopposition videre til 
højre.
Displayet skifter til grundvisningen og viser følgende:
– Grunddata: Aktuel dato, klokkeslæt og udetempera-

tur (i afsnit 6.5.4 er det beskrevet, hvordan du ind-
stiller grunddataene).

– Parameterområde Nominel rumtemperatur (for den 
viste varmekreds), den indstillede driftsmåde, de ak-
tuelle rumtemperatur (kun ved tilsluttet fjernbetje-
ningsenhed med rumføler = tilbehør).

VRS 620

VK1

Beholder

Opvarmning

Solvarmpu.

Etage1

Fig. 6.13  Grundvisning

i Alle parametre (på mørk baggrund i grafik-
ken) kan du ændre.

i 
Antallet af de viste enheder afhænger af, hvil-
ke og hvor mange enheder der er integreret i 
varmeanlægget. 

Med indstillingen af driftsmåden fastlægger ud, på hvil-
ke betingelser den tilordnede varmekreds eller varmt-
vandskreds reguleres.

 Driftsmåder

Driftsmåder for varmekredse

 Auto   Varmekredsens drift skifter i henhold til et 
fastsat tidsprogram mellem driftsmåderne 
opvarmning og sænkning.

 Eco   Eco er den forindstillede driftsmåde. Var-
mekredsens drift skifter i henhold til et 
fastsat tidsprogram mellem driftsmåderne 
opvarmning og fra. Derved frakobles var-
mekredsen i sænkningstiden, til frostsik-
ringsfunktionen (afhængig af udetempera-
turen) aktiveres.
Mellem tidsvinduerne frakobles varmen 
helt.Underskrider udetemperaturen +3 °C, 
reguleres på sænkningstemperaturen 
efter den indstillelige tid for frostsikrings-
forsinkelsen.

   Vises symbolet  bag ved driftsmåden 
Eco eller Auto, er et tidsvindue aktivt. 
Varmeanlægget opvarmer.

   Vises symbolet  bag ved driftsmåden, er 
et tidsvindue ikke aktivt. Varmeanlægget 
er i sænkningsdrift.

 Opvarmning  Varmekredsen opvarmer, indtil rumtempe-
raturen er indstillet på den nominelle rum-
temperatur (uafhængigt af det fastsatte 
tidsprogram).

 Opvarmning  Varmekredsen opvarmer, indtil rumtempe-
raturen er indstillet på den nominelle rum-
temperatur (uafhængigt af det fastsatte 
tidsprogram).

 Frakoblet   Varmekredsen er frakoblet, indtil frostsik-
ringsfunktionen (afhængigt af udetempe-
raturen) er aktiveret. 

 Betjening 6
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Driftsmåder til tilsluttede varmtvandsbeholdere og 
cirkulationskredsen

Auto Beholderopvarmningen hhv. frigivelsen for 
cirkulationspumpen tildeles efter et fastsat 
tidsprogram. Ved solvarmebeholderen tilde-
les frigivelsen til en mulig efteropvarmning 
af varmegiveren efter et fastsat tidsprogram.

 Til Beholderopvarmningen er frigivet konstant, 
dvs. at beholderen efteropvarmes, så snart 
der er behov for det, cirkulationspumpen er i 
drift hele tiden.

Fra Beholderen opvarmes ikke, cirkulationspum-
pen er ude af drift. Kun hvis beholdertempe-
raturen kommer ned under 12 °C, efteropvar-
mes beholderen til 17 °C som frostsikring.

Er driftsmåden Auto indstillet til beholderladekredsen, 
påvirkes efteropvarmningen af varmtvandsbeholderen 
af følgende funktioner.

Party:
Beholderopvarmningen gennemføres indtil den faldende 
flanke for det næste tidsvindue (se Fig. 6.15). 

Ferie:
Beholderopvarmningen er deaktiveret.

Beholderopvarmning en enkelt gang:
Beholderen opvarmes en enkelt gang, indtil den indstil-
lede, nominelle temperatur er nået.

Således ændres driftsmåden 
(f.eks. for varmekreds 1):
Forudsætning Displayet viser grundvisningen. 
> Drej indstillingsknappen , til cursoren blinker til ven-

stre for driftsmåden (display–linje HK1 i Fig. 6.13)
> Tryk på indstillingsknappen . Driftsmåden ses på 

mørk baggrund.
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede 

driftsmåde vises.
> Tryk på indstillingsknappen . 

Den ændrede indstillingsværdi overtages.
> Gentag i givet fald disse arbejdsskridt, hvis du ønsker 

at ændre driftsmåden for yderligere varme– og cirku-
lationskredse/varmtvandsbeholdere.

6 Betjening 
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Nominel rumtemperatur
Med solvarmesystemregulatoren kan du fastlægge den 
nominelle rumtemperatur og op til tre tidsvinduer for 
hver varmekreds (se afsnit 6.5.6). I tidsvinduerne opvar-
mer varmeanlægget, til den indstillede, nominelle rum-
temperatur er nået.
I driftsmåden Auto regulerer solvarmesystemrorgegula-
toren din varme iht. disse indstillinger (se Fig. 6.14).

Du kan også definere daglige opvarmningstider for 
varmtvandsopvarmningen med solvarmesystemregula-
toren.
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Fig. 6.14  Driftsmåde Eksempel på indstillingen af nominelle 

rumtemperaturer for forskellige tider på dagen 

Ændring af nominel rumtemperatur
Med den nominelle rumtemperatur indstiller du den 
temperatur for hver varmekreds, som passer til dig. 

i 
Den nominelle rumtemperatur påvirker frem-
løbstemperaturen og dermed også varmekur-
ven. 

Således ændrer du   den nominelle rumtemperatur 
(f.eks. for varmekreds
Forudsætning Displayet viser grundvisningen. 
> Drej på indstillingsknappen , til markøren blinker 

til venstre for den nominelle rumtemperatur (display-
linje HK1).

> Tryk på indstillingsknappen . Den nominelle rumtem-
peratur ses på mørk baggrund.

> Drej på indstillingsknappen , til den ønskede, nomi-
nelle rumtemperatur vises.

> Tryk på indstillingsknappen . 
Den ændrede indstillingsværdi overtages. 

> Gentag disse arbejdsskridt for at ændre den nominelle 
rumtemperatur for yderligere varmekredse.

Hvor længe den nye værdi er bestemmende for regule-
ringen afhænger af den indstillede driftsmåde.
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Gyldighedsvarighed for den ændrede, nominelle værdi 
for reguleringen.
Hvis du har ændret den nominelle rumtemperatur i 
grundvisningen, er den nye værdi målgivende for regu-
leringen.
Varmeanlægget reguleres på den nye, nominelle rum-
temperatur i alle tidsvinduer: 
– Straks, hvis du har ændret den nominelle værdi i et 

tidsvindue
– Så snart det næste tidsvindue starter, når du har æn-

dret den nominelle værdi uden for et tidsvindue.
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Fig. 6.15  Gyldighedsvarighed for ændringer af nominel værdi 

(nominel rumtemperatur)

Diagrammet (Fig. 6.15) viser et programmeret tidsvin-
due med tilhørende, nominel rumtemperatur (23 °C). 
Den nominelle rumtemperatur er den samme i alle tids-
vinduer.

Uden for tidsvinduerne reguleres varmeanlægget på 
sænkningstemperaturen (15 °C). 

6.5.4   Indstilling af grunddata

Grunddata

Dato
Ugedag
Klokkeslæt
Sommer/Vinter tid

Indstil dag

Fra

Fig. 6.16  Grunddata

I displayet "Grunddata" kan du indstille den aktuelle 
dato, ugedagen, det aktuelle klokkeslæt samt den auto-
matiske sommer–/vintertid–omstilling for solvarmesy-
stemregulatoren, hvis DCF–tidsstyringsmodtagelsen ikke 
er mulig. Grunddataene vises også i det øverste display-
område i grundvisningen.

i 
Disse indstillinger virker også på alle tilslutte-
de systemkomponenter.

Således ændres  datoen:
Datoen inddeles i 3 parametre med 2 cifre hver: Dag, 
måned og år.
Indstillingsområderne er fastlagt.
Indstillingsområdet dag afhænger af måneden. Derfor 
anbefaler vi først at ændre måneden.
> Drej på indstillingsknappen , til du har valgt menuen 

Grunddata. 
> Drej på indstillingsknappen , til cursoren i displaylin-

jen Dato blinker foran indstillingsværdien måned.
> Tryk på indstillingsknappen . Indstillingsværdien 

måned ses på mørk baggrund.
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede 

indstillingsværdi måned vises.
> Tryk på indstillingsknappen .

Den ændrede indstillingsværdi overtages. 
> Drej på indstillingsknappen , til cursoren i displaylin-

jen Dato blinker foran indstillingsværdien dag
> Tryk på indstillingsknappen . Indstillingsværdien dag 

ses på mørk baggrund.
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede 

indstillingsværdi dag vises.
> Tryk på indstillingsknappen . 

Den ændrede indstillingsværdi overtages. 
> Drej på indstillingsknappen , til cursoren i displaylin-

jen Dato blinker foran indstillingsværdien år.
> Tryk på indstillingsknappen . Indstillingsværdien år 

ses på mørk baggrund.
> Drej på den højre indstillingsknap , til den ønskede 

indstillingsværdi år vises.
> Tryk på indstillingsknappen . 

Den ændrede indstillingsværdi overtages. 
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Yderligere grunddata indstilles
> Ugedagen, klokkeslættet og den automatiske 

sommer–/vintertidomstilling indstilles ved at gentage 
ovennævnte arbejdsskridt. Timer og minutter for klok-
keslættet indstilles uafhængigt af hinanden.

6.5.5 Nulstilling af udbytte fra solvarme.  

Sol udbytte

Sol udbytte
Reset

Reset sol udbytte?

NEJ

Fig. 6.17  Grunddata 

I menuen Udbytte fra solvarme kan du aflæse det aktu-
elle udbytte fra solvarme i kWh og nulstille det igen f.
eks. for at fastlægge det ugentlige udbytte fra solvarme. 
Den grafiske visning af historien i grunddisplayet er ikke 
påvirket heraf. 

i 
For at solvarmesystemregulatoren kan bereg-
ne udbyttet fra solvarmen skal følgende for-
udsætninger nødvendige: 
– Solvarmekredsens gennemstrømnings
   mængde skal indstilles,
– En udbytteføler skal være installeret
   (må kun udføres af en VVS–installatør).
I forbindelse med en solvarmestation VPM S 
eller VMS er der ikke brug for udbytteføleren.

Således tilbagestilles  udbyttet fra solvarmen:
> Drej på indstillingsknappen , til cursoren blinker til 

venstre for indstillingsværdien (i eksemplet = NEJ).
> Tryk på indstillingsknappen . 

Indstillingsværdien ses på mørk baggrund.
> Drej på indstillingsknappen , til JA vises. 
> Tryk på indstillingsknappen . 

Udbyttet fra solvarme er tilbagestillet og beregnes fra 
nu af på ny. 
Den grafiske visning er ikke påvirket heraf.

6.5.6   Indstilling af tidsprogrammer

> Mo-FR
1 08:00 - 14:00
2 16:00 - 22:00
3 -

Fig. 6.18  Tidsprogrammer

I displayet Tidsprogrammer kan du indstille opvarm-
ningstiderne enkeltvis for hver varmekreds. 
Du kan maks. fastlægge tre tidsvinduer pr. dag 
(i et døgn = 24 timer). I et tidsvindue opvarmer varme-
anlægget, til den nominelle rumtemperatur er nået. 
Uden for tidsvinduerne sænker varmeanlægget rumtem-
peraturen til sænkningstemperaturen. 
Ved alle varmekredse kan der gemmes op til tre tidsvin-
duer pr. dag/blok (en blok er f.eks. mandag–fredag).

i 
Den indstillede varmekurve og den indstillede, 
nominelle rumtemperatur har indflydelse på 
anlæggets regulering (fremløbstemperatur 
bl.a.).

i 
Antallet af viste varmekredse afhænger af, 
hvor mange kredse der er integreret i varme-
anlægget. 
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Fabriksindstilling for varmekredsene

Dag/blok Opvarmningstider

Ma. – fr. 
Lø.
Sø. 

Kl. 06:00 – 22:00
Kl. 7:30 – 23:30
Kl. 7:30 – 22:00

De samme indstillinger kan du også foretage for behol-
derladekredsen (varmtvand) og cirkulationspumpekred-
sen. 

For tidsprogrammerne findes der en hel række displays, 
der er kendetegnet øverst til højre i displayet med  3.
Ved alle disse displays (  3) ses i den 2. displaylinje tids-
programmer.
I den 1. displaylinje betegnes den kreds, som tidspro-
grammet gælder for (f.eks. HK1, varmtvand, cirkulations-
pumpe).
For hver kreds findes der undermenuer for hver dag/
blok. Således kan du fastlægge andre opvarmningstider 
for hver dag iht. dine behov og vaner. 

i 
Ved forbindelsen med en beholder skal man 
være opmærksom på, at med tidsprogrammet 
efteropvarmningsfunktionen til beholderen 
frigives via kedlen. 

Efteropvarmningsfunktionen sikrer, at solvarmebeholde-
ren når en tilstrækkelig varmtvandstemperatur. 

Fabriksindstilling solvarmesystemregulator til efterop-
varmning af solvarmebeholderen:

Dag/blok Tider for efteropvarmning

Ma–fr
Lø
Sø

Kl. 5:30 – 22:00
Kl. 7:00 – 23:30
Kl. 7:00 – 22:00

Således indstilles tidsprogrammerne:
Forudsætning Displayet viser menuen Tidsprogrammer 
(  3). 

> Tag dig god tid til at planlægge dine individuelle op-
varmningstider omhyggeligt. 
Opvarmningstider er de tidsrum pr. dag/blok, hvor du 
er hjemme og har brug for varme og varmtvand.

i 
Når du fastlægger opvarmningstiderne for en 
blok (f.eks. Ma–fr), behøver du ikke at indstille 
de enkelte dage for blokken. 

> Drej på indstillingsknappen , til varmekredsen, som 
du ønsker at indstille tidsprogrammet for, vises i det 
øverste displayområde.

> Drej på indstillingsknappen , til cursoren blinker 
foran indstillingsværdien Dag/blok 
(i eksemplet = Ma–Fr).

> Tryk på indstillingsknappen . 
Indstillingsværdien ses på mørk baggrund.

> Drej på indstillingsknappen , til du har indstillet den 
Dag/blok, som du vil fastlægge opvarmningstiderne 
for. 

> Indstil nu iht. betjeningskonceptet i linjerne 1 til 3 op-
varmningstiderne for Dag/blok.

> Gentag dette forløb, til du har indstillet opvarmnings-
tiderne for alle dage/blokke.

> Drej på indstillingsknappen , til den næste varme-
kreds vises i det øverste displayområde. 

> Gentag alle skridt til indstilling af Dag/blok og opvarm-
ningstiderne.

i 
Omprogrammeres en dag i en blok (f.eks. 
Ma–fr) (f.eks. onsdag), er de øvrige dage ikke 
ramt af dette. Blokken vises ikke mere som 
sådan.
I stedet for den forinden programmerede blok 
ses visningen "––:–– – ––:––". De programmere-
de tider kan hentes frem via de enkelte dage.

6.5.7    Indstilling af ferietidsrum

i 
Det er kun muligt at aktivere ferieprogram-
met i driftsmåderne Auto og Eco. Tilsluttede 
beholderopvarmnings– og cirkulationspumpe-
kredse samt solvarmekredsen skifter under 
ferietidsprogrammet automatisk til driftsmå-
den Fra.

> Kontroller den indstillede driftsmåde for solvarme-
kredsløbet (se afsnit 6.5.3).

Ferieprogrammering
til samlet system

Tidsrum:

Beregnet temp.

Indstil startdag

Fig. 6.19  Ferie programmeres

Til solvarmesystemregulatoren og alle systemkompo-
nenter, som er tilsluttet til den, er det muligt at pro-
grammere to ferietidsrum med datoangivelse. Desuden 
kan du her indstille den ønskede sænkningstemperatur. 
Når du er på ferie, reguleres varmeanlægget på sænk-
ningstemperaturen, uafhængigt af de indstillede tidspro-
grammer.
Efter ferieperioden vender indstiller solvarmesystemre-
gulatoren automatisk den tidligere valgte driftsmåde. 
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6.5.8   Indstilling af sænkningstemperaturatur og 
  varmekurve

Fig. 6.20  Parameter sænkningstemperatur og varmekurve

I dette display indstiller du parametrene sænkningstem-
perautr og varmekurve.

Sænkningstemperaturen er den temperatur, som var-
men reguleres til i sænkningstiden (f.eks. i ferieperioder, 
om natten). Den kan indstilles separat for hver varme-
kreds.
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Fig. 6.21 Varmekurve

Varmekurven viser forholdet mellem udetemperaturen 
og den nominelle fremløbstemperatur. Indstillingen 
foretages separat for hver varmekreds.

i 
Anlæggets rumklima afhænger i høj grad af 
valget af den rigtige varmekurve. For høj var-
mekurve betyder for høje temperaturer i sy-
stemet, hvilket giver et højere energiforbrug. 
Hvis varmekurven er valgt for lav, opnås det 
ønskede temperaturniveau i givet fald først 
efter lang tid eller aldrig.

> Spørg din VVS–installatør om den optimale indstilling
> Følg det i mellemtiden pålidelige betjeningskoncept 

for at indstille de optimale værdier.

i 
Den indstillede, nominelle værdi for rumtem-
peraturen påvirker varmekurven.

  6.5.9 Indstilling af nominel beholdertemperatur

50

Varmtvand

Ber. beholdertemp.

Vælg beregnet temperatur

Fig. 6.22  Indstilling af parametre

I dette display indstiller du den nominelle beholdertem-
peratur.
> Følg det i mellemtiden pålidelige betjeningskoncept 

for at indstille de optimale værdier.

i 
Vælg den nominelle beholdertemperatur på 
en sådan måde, at dit varmebehov lige netop 
er dækket. På den måde sparer du energi og 
penge.

  6.5.10 Betegnelse af varmekredse

Navn

VK1
VK2
VK3
VK4

vælg

Kælder
Etage1
Etage2
Lejer

ændring

Fig. 6.23  Navn ændres

Hver varmekreds i dit anlæg kan benævnes individuelt. 
Til dette formål er der maks. ti bogstaver til rådighed pr. 
varmekreds. 
> Indtast hvert bogstav. 
> Følg betjeningskonceptet. 

De valgte benævnelser overtages automatisk og vises i 
de enkelte displayvisninger.
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6.5.11 Frigivelse af kodeniveau

8Kodeniveau

Kodenummer:

Standardkode:

Indstil ciffer

frigivelse

6.24  Frigivelse af kodeniveau

I det sidste display på brugerniveauet indtastes koden til 
vvs–installatørens niveau. 

Kun VVS–installatøren må indstille og ændre parametre 
i kodeniveauet. Derfor er dette niveau beskyttet mod 
utilsigtet indstilling med en adgangskode. 
Du kan få vist kodeniveauets indstillinger, men du kan 
ikke ændre dem. 
> Tryk på indstillingsknappen  en gang for at få vist pa-

rametrene i kodeniveauet. 
Efter en lang, betjeningfri tid viser displayet grunddis-
playet igen.

  6.6 Specialdriftsmåder
Specialdriftsmåder kan du kun aktivere i grunddisplayet.

Betjeningsforløb for specialdriftsmåder (Spare, Party, 
Beholderopvarmning en enkelt gang):

> Start specialdriftsmåden 
Spare ved at trykke på ind-
stillingsknappen 

 

> Start specialdriftsmåden 
Party ved at trykke på ind-
stillingsknappen 

> Start specialdriftsmåden Be-
holderopvarmning en enkelt 
gang ved at trykke på indstil-
lingsknappen 

> Start specialdriftsmåden 
Spare ved at trykke på indstil-
lingsknappen 

> Følg det ovennævnte betjeningsforløb for special-
driftsmåder for at aktivere en specialdriftsmåde

Sparefunktionen gør det muligt at sænke opvarmnings-
faserne i et indstilleligt tidsrum. 

i 
Specialdriftsmåden Spare bruges kun af 
varme– og varmtvandskredsene, for hvilke 
driftsmåden Auto eller Eco er indstillet.

Fig. 6.25  Specialdriftsmåde Spare 

I specialdriftsmåden Spare er det muligt at indtaste et 
klokkeslæt, indtil hvilket specialdriftsmåden Spare skal 
være aktiv. 

> Indstil klokkeslættet Følg i denne forbindelse det 
typiske betjeningsforløb for brugerniveauet 
(se afsnit 6.5.1).

Indtil dette indstillede klokkeslæt er specialdriftsmåden 
Spare aktiv (regulering på sænkningstemperatur).
Grunddisplayet vises, når klokkeslættet er nået, eller 
tryk på indstillingsknappen  igen for at vende tilbage til 
grunddisplayet igen.

Fig. 6.26  Partyfunktion 

  Partyfunktionen gør det muligt at fortsætte opvarm-
nings– og varmtvandsperioderne ud over det næste ud-
koblingspunkt indtil den næste opvarmningsstart.

i 
Specialdriftsmåden Spare bruges kun af 
varme– og varmtvandskredsene, for hvilke 
driftsmåden Auto eller Eco er indstillet.
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  Fig. 6.27  Beholderopvarmning en enkelt gang

Funktionen Beholderopvarmning en enkelt gang gør det 
muligt at opvarme varmtvandsbeholderen en gang uaf-
hængigt af det aktuelle tidsprogram.

6.7 Servicefunktioner 
(gælder kun for VVS–installatører)

i 
Servicefunktionerne er forbeholdt 
VVS–installatøren og skorstensfejeren.

Skorstensfejerfunktionen er nødvendig for emissions-
målingen og den manuelle drift for funktionskontrollen 
af anlægget.

Har du aktiveret servicefunktionerne utilsigtet, afslutter 
du disse funktioner ved at trykke på de to indstillings-
knapper  og  igen og igen, til displayet viser grunddis-
playet igen. 

6.8  Frostsikring
Reguleringen er udstyret med en frostsikringsfunktion. 
Denne funktion sikrer i driftsmåderne "fra" og "eco–fra" 
frostsikring af varmeanlægget.
Falder udetemperaturen til under en værdi på +3 °C, 
fastsættes den indstillede sænkningstemperatur (nat) 
automatisk for hver varmekreds.

b 
Forsigtig!
Fare for frysning af dele af det samlede 
anlæg!
En gennemstrømning af det samlede varme-
anlæg kan ikke garanteres med frostsikrings-
funktionen.
> Sikre, at varmeanlægget opvarmes tilstræk-

keligt.
> Spørg en anerkendt VVS–installatør om råd, 

hvis du er i tvivl.

6.9  Dataoverføring
Alt efter de lokale forhold kan det vare op til 15 minutter, 
indtil alle data (udetemperatur, DCF, enhedsstaus osv.) 
er aktualiseret.

Betjening 6



 

Betjeningsvejledning solvarmesystemregulator auroMATIC 620  0020080008_0024

7  Fejlmeldinger

i Fejlvisninger har altid højeste prioritet. Opstår der en 
fejl på varmeanlægget, fremkommer der automatisk en 
tilsvarende fejlvisning i displayet. Denne vises, indtil fej-
len er afhjulpet.

b 
Forsigtig!
Fare for beskadigelser på grund af ukorrek-
te ændringer!
Ukorrekte ændringer kan beskadige solvar-
mesystemregulatoren eller solvarmeanlæg-
get.

> Foretag under ingen omstændigheder selv 
indgreb på eller manipulationer af solvarme-
systemregulatoren eller på andre dele på sol-
varmeanlægget.

> Kontroller solvarmesystemregulatorens display en 
gang imellem. På den måde finder du hurtigt ud af, om 
der er en fejl på anlægget.

Ved fejlvisninger vises en kort beskrivelse af fejlen i 
klarteksten.

 

Fejl forbindelse

VK1
Etage1
Beholder
Solvarmpu.

Opvarmning

Fig. 7.1 Eksempel Fejlvisning

> Kontakt ubetinget din VVS–installatør i forbindelse 
med afhjælpning af fejlen. 

> Informer VVS–installatøren om fejlkoden og fejlbeskri-
velsen (klartekst).

i 
Til visning af fejlhistorien kontakte din 
VVS–installatøren. Fejlhistorien hentes frem 
vha. softwaren vrDIALOG 810.

8  Garanti og kundeservice 

8.1 Garanti

Vaillant yder en garanti på fem år regnet fra opstartsda-
toen, dog 4 år på gasdelen (auroCOMPACT) og på rør-
solfangere (auroTHERM exclusiv) er der 10 års garanti 
mod tab af vakuum. I denne garantiperiode afhjælper 
Vaillant kundeservice gratis materiale– eller fabrikati-
onsfejl.
For fejl, som ikke skyldes materiale–eller fabrikationsfejl, 
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller uregle-
menteret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget an-
svar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er ud-
ført af en vvs–installatør/el–installatør. Hvis der udføres 
service/reparation af andre end Vaillant–kundeservice 
bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres 
af en vvs–installatør.
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er mon-
teret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

8.2 Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3A
2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk

7 Fejlmeldinger 
8 Garanti og kundeservice
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9  Tekniske data

Betegnelse Enheder auroMATIC 620

Driftsspænding
Strømforbrug regulator
Kontaktbelastning på udgangsre-
læerne (maks.)
Maksimal totalstrøm

V AC/Hz
VA

A
A

230/50
4

2
6,3

Korteste aktiveringstidsrum
Gangreserve
Tilladt omgivelsestemp. maks
Driftsspænding føler

Min.
Min.
°C
V

10
15
40
5

Minimumtværsnit
– af følerledningerne
– af 230–V–tilslutningsledninger

mm2

mm2
0,75
1,50

Mål vægophæng
– Højde
– Bredde
– Dybde

mm
mm
mm

292
272
74

Kapslingsklasse
Beskyttelsesklasse for 
regulatoren

IP 20

II

Tekniske data 9
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Glossar

allSTOR VPS/2 (bufferbeholder)
Bufferbeholdersystemet kan behovsstyret opvarmes af 
forskellige kilder og fordele den gemte varme til de til-
sluttede enheder.

Beholderopvarmning 
Beholderopvarmning betyder, at beholderens vandind-
hold opvarmes til den ønskede varmtvandstemperatur.

Blanderkreds 
En blanderkreds er en varme–, varmtvands–, solvarme-
kreds el.lign., i hvilken der findes en blander. En blander-
kreds styres ved at bruge blandermoduler i kombination 
med reguleringer fra Vaillant. Hver blanderkreds kan alt 
efter behov stilles om mellem: Varmekreds, konstantre-
gulering, returløbsforøgelse eller varmtvandskreds.

Cirkulationsledning
Er afstanden noget større mellem varmtvandsbeholder 
og tappested (f.eks. vaskekumme, brusekabine, køkken-
vask), løber først afkølet varmtvand ud af den lange rør-
ledning, indtil der kommer varmt vand. Derfor trækkes 
der en cirkulationsledning parallelt med varmtvandsled-
ningen i installationer med lange ledningsstrækninger. 
En pumpe sørger for en konstant cirkulation af det 
varme vand. Derved står der med det samme varmt 
vand til rådighed også ved tappesteder, der ligger langt 
væk. Til energibesparelse anvendes tidsstyringer.

Cirkulationspumpe
For hurtigt at råde over varmt vand i den ønskede tem-
peratur, selv om der er stor afstand til en central varmt-
vandsopvarmer, cirkulerer det i varmtvandsbeholderen 
opvarmede vand i en cirkulationsledning. Denne forløber 
parallet med varmtvandsledningen. I denne ringledning 
holdes det varme vand i kredsløbet vha. en cirkulations-
pumpe, så det hele tiden strømmer hen til beholderen. 
Cirkulationspumpen skal dog ikke være i drift hele tiden. 
Energi kan spares ved at frakoble pumpen om natten og 
på tidspunkter af dagen, hvor der ikke er brug for varmt 
vand. Cirkulationspumpen kan styres med et tidsur. Mo-
derne kedler gør det muligt at styre cirkulationspumpen 
med individuel tidsindstilling via kedelreguleringen. 

DCF–signal
Signal fra en af langbølgesenderne (DCF) fra Deutsche 
Telekom AG.

DIA–system 
Den, som vil vide noget om sin varme, bør spørge den – 
via DIA–system plus (digitalt informations– og analyse-
system). Her informerer enheden via et belyst klartekst–
display om sin status og giver henvisninger mht. vedli-
geholdelse.
Ved tilsvarende programmering fremkommer endda ser-
vice–telefonnummeret på VVS–installatøren. Med en en-
tydig fejldiagnose kan evt. fejl hurtigt findes.

Differenstemperaturregulering 
Differencetemperaturreguleringen er en reguleringstype 
på Vaillant reguleringer f.eks. af solvarmereguleringer. 
Er differencen mellem solfangertemperatur og behol-
dertemperatur større end den fastsatte tilkoblingsdiffe-
rence, tilkobler solvarmereguleringen solvarmepumpen, 
er den mindre end den fastsatte frakoblingsdifference, 
frakobler solvarmereguleringen solvarmepumpen.

eBUS
Kommunikationsprotokollen eBUS forenkler den regule-
ringstekniske forbindelse for et varmesystems forskelli-
ge anlægsbestanddele. En særlig fleksibilitet nås dermed 
ved eftermonteringen og anlægsudvidelser. Således for-
enkles installationen af ekstra kedler eller den senere in-
tegration af komponenter som f.eks. varmtvandsop-
varmning med solvarme. eBUS tilbyder udvidede mulig-
heder for tilslutning af eksterne reguleringer samt for 
forbindelse til internet–kommunikationssystemet 
vrnetDIALOG for fjernvedligeholdelse og fjerndiagnose. 

Frostsikring
Ved frostbeskyttelse tages varmegiveren i drift i sine 
rørledninger for at beskytte varmeanlægget el.lign. mod 
frost, hvis en bestemt temperatur underskrides f.eks.op-
varmningsfremløbstemperaturen og opvarmer varmegi-
verkredsen til den indstillede sænkningstemperatur.

Kombibeholder
Solvarmebaserede varmeanlæg, der både leverer varmt 
vand og desuden stiller gratis varme til opvarmning til 
rådighed, arbejder med to beholdere: En bufferbeholder 
og en varmtvandsbeholder Kombibeholdere forener 
begge dele og er opbygget iht. to–tank–princippet. De 
anvendes primært som bufferenheder til at opbevare de 
af kollektoren leverede solenergi. I det øverste område 
af pufferbeholderen er der integreret en varmtvandsbe-
holder, der er omgivet af varmt vand og hvorfra der 
altid kan tappes varmt vand. I stedet for den integrere-
de varmtvandsbeholder kan der også være monteret en 
varmespiral, der opvarmer drikkevandet på samme 
måde som gennemstrømningsvandvarmeren i gennem-
strømningen. 
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Nominelle værdier
Nominelle værdier er ønskeværdier, som du indtaster i 
reguleringen, f.eks. den nominelle rumtemperatur eller 
den nominelle temperatur for varmtvandsopvarmnin-
gen.

Nominel rumtemperatur, nominel rumværdi 
Den nominelle rumtemperatur er den temperatur, som 
der skal være i din bolig, og som du definerer på din re-
gulering. Din kedel opvarmer, indtil indetemperaturen 
svarer til den nominelle rumtemperatur.
Ved indtastning af tidsprogrammer kaldes den nominel-
le rumtemperatur også for komforttemperaturen.

Opvarmningstider, tidsvinduer 
Opvarmningstider er de tidsrum pr. dag/blok, hvor du er 
hjemme og har brug for varme og varmtvand. De beskri-
ver et tidsvindue, f.eks. Ma–fr: 5:30 – 8:30 er tidsvindu-
et, i hvilket du står op om morgenen, tager brusebad og 
spiser morgenmad. 

Opvarmningstøtte med solvarme
Solvarmeanlæg kan ikke kun bruges til at opvarme drik-
kevand, men også som opvarmningsstøtte. Hertil udfø-
res solvarmeanlægget med en kombi– eller bufferbehol-
der og tilsvarende større solfangerflade. Den gratis sol-
energi kan dermed levere den nødvendige varme i over-
gangsperioderne (forår og efterår). På vinterdage med 
solskin understøtter solvarmeanlægget varmegiveren 
og er dermed med til at spare brændstof. 

Til opvarmningsstøtte med solvarme egner sig især var-
mesystemer med lave driftstemperaturer som f.eks. 
gulvvarme. 

Sænkningsdrift 
I sænkningsdrift køres med noget lavere end normal 
temperatur, hastighed osv. f.eks. sænkningsdrift for var-
meanlægget. Her kan rumtemperaturen sænkes med en 
egnet regulering f.eks. i forbindelse med fravær eller om 
natten.

Sænkningstemperatur
Temperatur, som der sænkes til i varmekredsen i en 
sænkningsfase.

Solvarmebeholder
Om solvarmen anvendes til at opvarme varmtvandet 
eller som opvarmningsstøtte med solvarme:
I begge tilfælde gemmes den i en solvarmebeholder 
eller en bufferbeholder, så varmen også står til rådig-
hed, når solen ikke skinner. Afhængigt af udførelsen af 
solvarmetermi–anlægget anvendes forskellige konstruk-

tioner. Til drikkevandsopvarmning med solvarme anven-
des især bivalente varmtvandsbeholdere, hvortil der kan 
tilsluttes en ekstra varmegiver. Ved opvarmningstøtte 
med solvarme gemmes varmen i en bufferbeholder f.
eks. MSS–beholder. Drikkevandsopvarmning og opvarm-
ningsstøtte kombineres godt med såkaldte kombibehol-
dere. 

Solfanger
Solfangere omdanner solens stråler til brugbar varme-
energi til varmtvandsforsyningen og varmestøtten. I sol-
fangeren optages solens energi som absorber, der giver 
strålevarmen videre til solvarmekredsløbet. Solvarme-
kredsløbet, der gennemstrømmes af solvarmevæske 
(varmebærende væske baserer på en blanding af vand 
og glykol), transporterer varmen fra solfangeren hen til 
solvarmebeholderen. 
Solfangere kan være konstrueret som flade– eller vaku-
um–rørsolfangere. Vaillant fladesolfangerne auroTHERM 
classic består af en flad absorber med en afdækning af 
patenteret antirefleksglas. Blue–Shine–effekten giver 
fladesolfangeren en individuel optik. 

Solvarmesystemregulator
Solvarmesystemregulatoren auroMATIC overtager regu-
leringsfunktionerne til solvarmesystemet og hele varme-
anlægget. I en fælles solvarmesystemregulator er af-
stemningen af vejrkompenserende regulering, varmt-
vandsopvarmning med solvarme og opvarmningstøtte 
med solvarme dermed forbundet. Derved bortfalder den 
tidskrævende forbindelse mellem separate varmeregule-
ringer og solvarme–reguleringer.

Solfangerfelt 
Ved termiske solvarmeanlæg består solfangerfeltet af 
de enkelte solfangere, der monteres på taget eller fas-
saden Solfangerne kan forbindes på flere forskellige 
måder. De bør vælges på en sådan måde, at hele feltet 
gennemstrømmes jævnt af den varmebærende væske 
og at tryktabet er lige højt overalt. Kun på denne måde 
arbejder solfangerne optimalt. 

System ProE
Vaillant ProE–systemet muliggør en hurtig, problemløb 
og forvekslingssikker tilslutning af tilbehør og eksterne 
anlægskomponenter til kedelelektronikken.

Tidsprogram
Tidsprogrammet muliggør den individuelle indstilling af 
varme– og/eller varmtvandstider for varmegivere. Tids-
program er overbegrebet for varmeprogram, feriepro-
gram og beholderladeprogram.
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Tidsvindue
Se opvarmningstider

Udbytte fra solvarme
Den energi, der udvindes fra et solvarmeanlög i et be-
stemt tidsrum (for det meste et år). Betegnelsen bety-
der ved termiske solvarmeanlæg den nyttige solvarme, 
der kan hentes fra solvarmebeholderen, og ved fotovol-
taik–anlæg den nyttige, elektriske energi.

Varmegiver
Samlet begreb for alle former for kedler, der fremstiller 
varme til varmeanlæg og drikkevandsopvarmning. Var-
megivere inddeles generelt f.eks. i kedler, væghængte 
kedler eller kombienheder afhængigt af konstruktion, 
størrelse og anvendelsesområde. Specielle betegnelser 
gør opmærksom på særlige forskelle f.eks. kondenseren-
de gaskedel, væghængt gaskombienhed eller kompakt 
gaskedel med kondenserende effekt. Disse varmegivere 
har det til fælles, at der ved forbrændingen opstår røg-
gasser (gas) hhv. røggasser (olie), der ledes bort via en 
skorsten eller en røggasledning. Afhængigt af brænd-
stofart, varmeydelse samt forbrændingsluftforsyningens 
måde og røggasbortledningen opstilles modellen i et se-
parat fyrrum eller i boligrum. Varmegiverne omfatter 
ikke kun kedlerne til brændstofferne gas og olie, men 
også termiske solvarmeanlæg, varmepumper, kraft–
varme–kobling og brændstofcelle–kedlerne, der er ved 
at blive udviklet.

Varmekurve
Som varmekurve betegnes fremløbstemperaturen i var-
meanlæg, der beregnes afhængigt af udetemperaturen. 
Fremløbstemperaturen for varmekredsen bliver varme-
re jo koldere det bliver. Varmekurven beregnes på basis 
af den aktuelle udetemperatur.
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Fig. Varmekurve

Vejrkompenserende termostat
En vejrkompenserende regulering er en regulering, der 
regulerer fremløbstemperaturen for varmeanlægget af-
hængigt af den målte udetemperatur. En tilpasing til 
udetemperaturen gennemføres ved at forskyde de var-
mekurver, der er gemt i reguleringe.

Yderligere informationer findes bl.a. i varmeteknikleksi-
konnet fra Vaillant på internettet under:
http://www.vaillant.de/Privatkunden/Marktinformatio-
nen/Heiztechniklexikon.
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1 Henvisninger vedrørende 
dokumentationen

Denne installationsvejledning er skrevet med henblik på 
at blive læst og forstået af VVS–installatøren.
De følgende henvisninger er en vejviser gennem doku-
mentationen.
I forbindelse med denne installationsvejledning gælder 
der også andre bilag.
Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi 
disse vejledninger ikke overholdes.

1.1  Andre gyldige bilag
Til brugeren:
De enkelte betjeningsvejledninger til de forskellige an-
lægskomponenter skal overholdes i forbindelse driften 
af anlægget.

Til VVS–installatøren:
Installer solvarmesystemregulatoren iht. alle installati-
onsvejledninger til anlæggets dele og komponenter.
Disse installationsvejledninger er vedlagt de pågælden-
de anlægskomponenter samt supplerende komponenter.

Glossar
I tabellen "Funktionsoversigt" – alfabetisk sorteret – fin-
des en forklaring af fagbegreber og funktioner.

1.2  Anbringelse og opbevaring af bilagene
Giv denne installationsvejledning og alle andre gyldige 
bilag samt evt. nødvendige hjælpemidler til brugeren af 
systemet. Brugeren står for opbevaringen, for at vejled-
ninger og hjælpemidler står til rådighed, når der er brug 
for dem.

1.3 Anvendte symboler
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjenings-
vejledning, når du betjener enheden!
I det følgende forklares de symboler, som anvendes i 
teksten.

a
Symbol for en risiko,
umiddelbar livsfare
eller fare for tilskadekomst

e
Symbol for en risiko,
livsfare på grund af elektrisk stød

b
Symbol for en risiko,
risiko for tingskader eller skader
i miljøet

i
Symbol for en nyttig henvisning
og informationer

> Symbol for en krævet aktivitet

1.4 Vejledningens gyldighed
Installationsvejledningen gælder udelukkende for enhe-
der med følgende artikelnummer: 
– 0020080463
– 0020080464
– 0020040077
– 0020040078
– 0020045455

Solvarmesystemregulatorens typebetegnelse fremgår af 
typeskiltet, der findes under vægophængets afdækning.

1.5  CE–mærkning

Med CE–mærkningen dokumenteres det, at 
enhederne opfylder de grundlæggende krav i 
de relevante forskrifter i henhold til typeover-

sigten.
– Direktiv om elektromagnetiske kompatibilitet 

(Rådets direktiv 89/336/EØF)
– Direktiv om lavspænding (Rådets direktiv 73/23/EØF)

1.6 Produktets betegnelse
Det busmodulopbyggede reguleringssystem til opvarm-
ningstøtten med solvarme VRS auroMATIC 620 beteg-
nes i det følgende som solvarmesystemregulator.

Henvisninger vedrørende dokumentationen 1
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2 Sikkerhedshenvisninger/forskrifter

2.1 Advarselshenvisninger
Overhold advarselshenvisningerne i denne vejledning 
under betjeningen! 

2.1.1 Klassificering af advarselshenvisninger
Advarselshenvisningerne er inddelt med advarselssym-
boler og signalord efter graden af fare.
Signalordene henviser til graden af fare og til restrisiko-
en. I det følgende forklares de i teksten anvendte signal-
ord med de tilhørende advarselssymboler.

Advarsels-
symbol

Signalord Forklaring

a Fare! umiddelbar livsfare

e Fare!
livsfare på grund af elektrisk 
stød

b Forsigtig!
risiko for materielle skader eller 
skader for miljøet

Tabel 2.1 Advarselssymbolernes betydning

2.1.2 Advarselshenvisningernes opbygning
Advarselshenvisninger kendes på en skillestreg foroven 
og forneden. De er opbygget efter følgende grundprin-
cip: 

a 
Signalord!
Farens art og oprindelse!
Forklaring til farens art og oprindelse
> Foranstaltninger til eliminering af faren

2.2 Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Solvarmesystemregulatoren er konstrueret med den ny-
este teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstek-
niske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse 
eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse 
med formålet, opstå farer for brugerens eller en anden 
persons liv og helbred, eller udstyr eller andre materiel-
le værdier kan forringes.
Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (her-
under børn) med fysiske, sansemæssige eller åndelige 
handicap eller manglende erfaring og/eller manglende 
viden, medmindre de er under opsyn af en person, der 
er ansvarlig for deres sikkerhed eller giver dem anvis-
ninger om brug af enheden.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke 
leger med enheden.

Solvarmesystemregulatoren er et busmodulopbygget 
reguleringssystem til at regulere varmeanlæg med inte-
greret varmtvandsopvarmning og varmestøtte med sol-
varme.
Anden eller yderligere brug anses ikke for at være i 
overensstemmelse med formålet. Producenten/leveran-
døren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat 
heraf. Risikoen bæres alene af brugeren.
Til anvendelse i overensstemmelse med formålet hører 
også overholdelsen af betjenings– og installationsvejled-
ningen.

2.3 Principielle sikkerhedshenvisninger

e 
Fare!
Der er livsfare på grund af elektrisk stødfra 
spændingsførende tilslutninger!
Tilslutninger kan føre strøm.
> Frakoble strømtilførslen med solvarmesy-

stemregulatoren, før arbejdet påbegyndes 
og sikre den mod genindkobling. 

> Fjern kun solvarmesystemregulatoren fra 
vægophænget eller soklen i spændingsløs 
tilstand.

Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen 
100 %.

Solvarmesystemregulatoren skal installeres af en 
VVS–installatør, der er ansvarlig for at overholde de 
gældende standarder og forskrifter. Vi påtager os intet 
ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning 
ikke overholdes.

Monteringen, el–tilslutningen, indstillingerne i enheden 
samt den første idrifttagning må kun foretages af et 
VVS–firma!

> Sikre, at alle komponenter i solvarmekredsløbet er 
egnet til de temperaturer, der opstår der.

> Monter en koldtvandsblandeventil på drikkevandssi-
den for at beskytte mod skoldning.

2 Sikkerhedshenvisninger/forskrifter
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Overblik: Hvad du skal gøre for at installere solvarmesy-
stemregulatoren.

1. Forberedelse:
– Læs installationsvejledningen
– Kontroller leverancen

2. Installation af enheden:
– Monter vægophæng og central regulering
– Monter tidsstyringssignalmodtager (DCF)
– Vælg hydraulikdiagram
– Udfør elinstallation iht. det udvalgte hydraulikdiagram

3. Driftsklargøring:
– Foretag grundindstillinger på den centrale regulering
– Foretag anlægsspecifikke indstillinger.

Uddybende forklaringer til dette:
Solvarmesystemregulatoren gør det muligt at styre var-
meanlæg med forskellige komponenter.
For at tilpasse styringen i forhold til de faktiske forhold 
på stedet skal du vælge en af de angivede hydraulikdia-
grammer og herefter foretage elinstallationen. 
Yderligere informationer vedr. hydraulikdiagrammerne 
findes i kapitel 4.

2.4 Direktiver, love og standarder 

Regulering og reguleringsinstallation
Direktiv vedrørende elektriske driftsmidler til anvendel-
se inden for bestemte spændingsgrænser 
(direktiv 2006/95/EØF)
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 
(2004/108/EØF)

2.5 Forskrifter
Elinstallationen skal gennemføres iht. forskrifterne fra 
det tyske forbund vedr. elektroteknik, elektronik og in-
formationsteknik (VDE) samt energiforsyningsselskaber-
ne.

> Anvend almindelige ledninger til ledningsføringen.

Minimumtværsnit for ledningerne:

– Tilslutningsledning 230 V, stiv ledning (pumper eller 
blandertilslutningskabel) 1,5 mm2 

– Lavspændingsledninger
(føler– eller busledninger) 0,75 mm2 

Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides:

– Følerledninger 50 m
– Busledninger 300 m

> Tilslutningsledninger med 230 V og føler– og busled-
ninger skal føres separat, hvis de har en længde på 
10 m eller derover.

> Fastgør tilslutningsledningerne i vægophænget vha. 
fastgørelsesklemmer.

> Brug ikke enhedernes frie klemmer som støtteklem-
mer til yderligere ledningsføring

> Installer kun solvarmesystemregulatoren i tørre rum.

Sikkerhedshenvisninger/forskrifter 2



Installationsvejledning solvarmesystemregulator auroMATIC 620  0020080008_006

3 Montering

Den centrale regulering kan anbringes direkte i vægop-
hænget eller som fjernbetjeningsenhed med vægsoklen 
VR 55 (tilbehør) på en væg.

3.1 Leveringsomfang
Kontroller vha. tabel 3.1 solvarmesystemregulatorsæt-
tets.

Pos. Antal Komponent

1 1
Solvarmesystemregulator 
med vægophæng

2 4 Standardføler VR 10

3 1 Solfangerføler VR 11

4 1
Udeføler VRC DCF eller VRC 692 afhængigt af 
landets variant

5 1 Pakke skruer/dyvler

6 2 Pakke med fastgørelsesklemmer

Tabel 3.1 Regulatorsættets leveringsomfang 

3.2 Tilbehør
Følgende tilbehør kan anvendes til udvidelse af det bus-
modulære reguleringssystem:

Fig. 3.1  Oversigt over systemet

3 Montering



7Installationsvejledning solvarmesystemregulator auroMATIC 620  0020080008_00

Vægsokkel VR 55
I tilbehørsprogrammet fås en vægsokkel, hvormed be-
tjeningsenheden med ProE–klemrækkerne kan anvendes 
som fjernbetjeningsenhed, altså uafhængigt af det cen-
trale vægophængs installationssted. Kommunikationen 
gennemføres via eBUS. Leveringen af tilbehøret omfat-
ter også et panel, der kan anbringes i den centrale væg-
ophæng i stedet for betjeningsenheden. 

Blandingsmodul VR 60
Med blandermodulet er det muligt at udvide varmean-
lægget med to blanderkredse. Der kan højst tilsluttes 
seks blandermoduler. 
På blandermodulet VR 60 indstilles der en entydig bus-
adresse med en drejekontakt. Varmeprogrammerne 
samt alle nødvendige parametre indstilles via den cen-
trale regulering vha. eBUS. Alle varmekredsspecifikke 
tilslutninger (følere, pumper) etableres direkte på blan-
dingsmodulet via proE–stik.

Modulerende buskobler VR 30
Den modulerende buskobler VR30 muliggør kommunika-
tionen mellem den centrale regulering og flere Vaillant–
kedler. Hvis mere end to kedler kobles i kaskade, kræves 
en buskobler til hver kedel, som opretter forbindelsen 
mellem eBus og kedel (western–bøsning). Du kan tilslut-
te op til 6 VR 30

Buskobleren monteres direkte i kedlens kontrolboks, 
kommunikationen til solvarmesystemregulatoren sikres 
via eBUS. På blandermodulet VR 30 indstilles der en en-
tydig busadresse med en drejekontakt. Alle andre ind-
stillinger foretages på den centrale regulering.

On/off–buskobler VR 31
Buskobleren VR 31 muliggør kommunikationen mellem 
den centrale solvarmesystemregulator og en koblende 
varmegiver. Ved denne kombination gennemføres kom-
munikationen mellem solvarmesystemregulatoren og 
kedlen principielt via eBUS. Opbygges en kaskade, kræ-
ves en separat buskobler til hver varmegiver. Der kan 
tilsluttes op til seks buskobler solvarmesystemregulato-
rer.

Modulerende buskobler VR 32
Den modulerende buskobler VR 32 muliggør kommuni-
kationen mellem den centrale regulering og flere 
Vaillant eBUS–kedler. Skal flere kedler kaskaderes, kræ-
ves der fra den 2. kedel en buskobler, der opretter for-
bindelsen mellem eBUS og kedel (western–bøsning). Du 
kan tilslutte op til VR 32.
Buskobleren monteres direkte i kedlens kontrolboks, 
kommunikationen til solvarmesystemregulatoren sikres 
via eBUS. På VR 32 indstilles en entydig busadresse 
med en drejekontakt. Alle yderligere indstillinger foreta-
ges på den centrale regulering.

Fjernbetjening VR 90
Der kan tilsluttes en separat fjernbetjening til de første 
otte varmekredse (VK 1 ... VK 8). Den giver mulighed for 
at indstille driftsmåden, den nominelle rumtemperatur 
og tager i givet fald hensyn til rumtemperaturen ved 
hjælp af den indbyggede rumføler.
Du kan også vælge parametrene for den pågældende 
varmekreds (tidsprogram, varmekurve etc.) og special-
funktioner (partyfunktion etc.).
Desuden er forespørgsler til varmekredsen og vedlige-
holdelse– eller fejlvisning for kedlen mulig. Kommunika-
tionen med solvarmesystemregulatoren sker via eBUS.

Standardføler VR 10
Alt efter anlægskonfiguration er ekstra følere som frem-
løbs–, returløbs–, samleklemme– eller beholderføler nød-
vendige. Til dette fås i Vaillant–tilbehørsprogram en 
standardføler. Standardføleren VR 10 er udført således, 
at den, hvis det ønskes, kan anvendes som dykføler, f.
eks. som beholderføler i et beholderfølerrør eller som 
fremløbsføler i en hydraulisk fremløbsfordeler. Med ved-
lagte spændebånd kan den også fastgøres som anlægs-
føler på varmerøret i fremløb eller returløb. For at sikre 
en god varmeoverføring er føleren gjort flad på den ene 
side. Vi anbefaler desuden at isolere røret med føler for 
at sikre den bedst mulige temperaturmåling.

Fig. 3.2  Standardføler VR 10

Solfangerføler VR 11
Integreres et andet solfangerfelt eller en kedel til fast 
brændstof i anlægget, er det nødvendigt at montere en 
yderligere solfangerføler fra Vaillant tilbehørsprogram-
met.

Volumenstrømmåledel
Volumenstrømmåledelen bruges til at fange volumen-
strømmen i solvarmekredsene og til at fastlægge udbyt-
tet fra solvarmen nøjagtigt.
Volumenstrømmåledelen kan tilslulttes til indgangen 
VOL.

Montering 3
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Rentvandsstation
Rentvandsstationen stiller varmtvand klar afhængigt af 
behovet. Den opvarmer drikkevand iht. gennemløbsprin-
cippet ved at overføre buffervarme til drikkevandet vha. 
en pladevarmeveksler.

Solvarmestation
Solvarmestationen sørger for varmetransporten fra kol-
lektorfeltet til bufferbeholderen. Solvarmestationen har 
en integreret regulering og er udstyret med alle nødven-
dige parametre. Efter behov kan nogle parametre ind-
stilles med reguleringen VRS 620/3 eller vr(net)DIALOG.

Solvarmestation
Solvarmestationen sørger for varmetransporten fra kol-
lektorfeltet til beholderen. Reguleringen af solvarmesta-
tionen sørger for, at beholderen har en så lav differen-
cetemperatur som mulig mellem frem– og tilbageløbet. 
Dette fører til en effektiv lagring af solenergien. Statio-
nen overvåger permanent den energi, der stilles til rå-
dighed af solfangerfeltet, og frakobler anlægget, så 
snart energien overstiger solvarmestationens eget 
behov. Solvarmestationen har en integreret regulering 
og er udstyret med alle nødvendige parametre. Efter 
behov kan nogle parametre indstilles med reguleringen 
VRS 620/3 eller vr(net)DIALOG.

3.3 Montering af solvarmesystemregulator

3.3.1 Montering af vægophæng
Solvarmesystemregulatoren og vægophænget med de 
elektriske klemrækker. Klemrækkerne hører til Vaillant 
ProE–systemet, der muliggør en hurtig, problemløs og 
forvekslingssikker tilslutning af tilbehør og eksterne an-
lægskomponenter til kedelelektronikken. 

På klemrækkerne skal du foretage alle tilslutninger på 
installationsstedet.

1

2

Fig. 3.3  Åbning vægophæng 

Kabinettets afdækning er udelt.

> Løsn skruen (1) på kabinettets overside.
> Klap kabinettets afdækning (2) ned.
> Slå kabinettets afdækning op, og tag den af.

Fig. 3.4  Montering af vægophænget

3 Montering
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b 
Forsigtig!
Kortslutning kan føre til tingskader!
Ved en længere afisolering kan der opstå 
kortslutninger på printpladen.
> Afisoler ledninger med netspænding 

(230 V) maks. 30 mm for tilslutning til 
ProE–stik.

> Vær opmærksom på, at
– ledninger med lavspænding (f.eks. følerledninger) 

skal trækkes bag vægophænget gennem den øver-
ste kabelåbning (4).

– ledninger med netspænding (230 V) skal trækkes 
gennem den nederste kabelåbning.

> Marker de 3 fastgørelsesboringer (3).
> Bor hullerne.
> Vælg rawlplugs, som passer til vægforholdene, og 

skru vægophænget fast.
> Ledningsfør reguleringen iht. det valgte hydraulikdia-

gram.
> Sørg for at sikre alle ledninger med de vedlagte fast-

gørelsesklemmer (5).
> Monter kabinettets afdækning.

3.3.2 Montering af regulering som 
fjernbetjeningsenhed

Til vægmontering fås en vægsokkel (tilbehør VR 55). 
Sammen med vægsoklen leveres også en afdækning til 
vægophænget.

Anvendes solvarmesystemregulatoren som fjernbetje-
ningsenhed med rumtemperaturstyring skal følgende 
bemærkes ved vægmontering: 
Det mest fordelagtige installationssted er for det meste 
på en indervæg i hovedopholdsrummet i ca. 1,5 m højde.
Der skal reguleringen kunne registrere den cirkulerende 
rumluft – uden at blive hindret af møbler, gardiner eller 
andre genstande. 
Vælg installationsstedet, så hverken træk fra døre eller 
vinduer eller varmekilder som f.eks. radiatorer, kamin-
vægge, tv'er eller sollys kan påvirke reguleringen direk-
te.
I det rum, hvor reguleringen er placeret, skal alle radia-
torventiler være åbnet helt, når rumtemperaturstyrin-
gen er aktiveret.
Læg af praktiske grunde de elektriske ledninger til ked-
len, allerede før reguleringen placeres.

e 
Fare!
Der er livsfare på grund af elektrisk stødfra 
spændingsførende tilslutninger!
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før ar-

bejdet påbegyndes.
> Sikre strømtilførslen mod genindkobling.
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen 
100 %.

3

1

2

4

Fig. 3.5  Montering som fjernbetjeningsenhed

> Frakoble strømtilførslen til reguleringen.
> Sikre strømtilførslen mod genindkobling.
> Åbn vægophænget vha. en skruetrækker.
> Fjern kabinettets afdækning.
> Tag reguleringen ud.
> Anbring to fastgørelsesboringer (3) til vægsoklen 

VR 55 med en diameter på 6 mm iht. Fig. 3.5
> Sæt de medlfølgende dyvler i.
> Før tilslutningskablet gennem kabelgennemføringen 

(4).
> Fastgør vægsoklen på væggen med de to vedlagte 

skruer.
> Tilslut tilslutningskablet som vist i Fig. 4.30.
> Sæt reguleringen på vægsoklen, så stikbenene på 

overdelens bagside passer i holderne (2).
> Tryk reguleringen (1) fast på vægsoklen, til den falder 

i hak.
> Anbring den medleverede afdækning i vægophænget.
> Monter kabinettets afdækning.

Montering 3
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3.3.3 Montering af DCF–modtager med integreret 
udeføler

Denne enhed må kun åbnes og installeres i henhold til il-
lustrationerne af en autoriseret VVS–installatør. I den 
forbindelse skal de gældende sikkerhedsforskrifter og 
installationsvejledningerne til kedlen og varmeregulato-
ren overholdes.

Installationssted
Før monteringen bør du kontrollere, at tidssignalet har 
en tilstrækkelig god modtagelse. Træk hertil en proviso-
risk ledning med reguleringen. Anvendes den som DCF–
modtager med integreret udeføler (Fig. 3.6), må den 
hverken monteres på et sted i læ eller på et sted med 
særlig meget træk. Må ikke udsættes for direkte sol!
Ved bygninger med op til 3 etager skal den monteres i 
2/3 fassadehøjde, ved mere end 3 etager mellem 2. 
og 3. etage.

N, NW (optional)

Fig. 3.6  DCF–modtager med integreret udeføler installations-

sted

b 
Forsigtig!
Fare for gennemfugtning af væg og enhed!
Forkert montering kan medføre beskadigelse 
af udstyr og/eller på bygningsvæggen.
> Bo væggennemnføringen med en hældning 

udad.
> Træk tilslutningskablet med en drypløkke.
> Sørg for, at DCF–modtageren er tæt.

1

2

3

44

3

5

Fig. 3.7  DCF–modtager, monteringsposition

> Før tilslutningskablet (4) på bygningen med en let 
hældning udad og en drypløkke (4).

> Åbn kabinettet (1).
> Fastgør kabinettet (1) på væggen med 2 skruer (2).
> Skub tilslutningskablet gennem kabelindføringen (3) 

nedefra.
Forskruningen skal ikke løsnes. 
Pakningen i forskruningen tilpasser sig det anvendte 
kabel (kabeldiameter: 4,5 til 10 mm).

> Tryk kabinettets overdel (5) med tætningen på kabi-
nettet (1), til kabinettets overdel falder i hak.

Fig. 3.8  DCF–modtager, tilslutning af kablet

Elektrisk tilslutning af DCF–modtageren med integreret 
udeføler er beskrevet i afsnit 4.4.

3 Montering
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3.3.4 Montering af udeføler VRC 693
Denne enhed må kun åbnes og installeres i henhold til il-
lustrationerne af en autoriseret VVS–installatør. I den 
forbindelse skal de gældende sikkerhedsforskrifter og 
installationsvejledningerne til kedlen og varmeregulato-
ren overholdes.

Installationssted
Installer udeføleren på den husside, hvor de rum, der 
bruges mest, ligger.
Hvis denne side ikke kan fastlægges entydigt, anbringes 
udeføleren på nord– eller nord–vest–siden af huset.
For at udeføleren kan sikre en optimal registrering, bør 
enheden anbringes i ca. 2/3 af fassadehøjden ved byg-
ninger med op til 3 etager.
Ved højere bygninger anbefales det at anbringe den 
mellem 2. og 3. etage.
Placeringsstedet bør hverken være særlig vindbeskyttet 
eller særlig udsat for træk eller direkte solstråler. Enhe-
den skal være mindst 1 m væk fra åbninger i udevæg-
gen, hvorfra der kan strømme varmluft hele tiden eller 
en gang imellem.
Afhængigt af hvor tilgængeligt installationsstedet er, 
kan vælges mellem en vægophængs– eller vægmonte-
rings–model.

N

S

W

O

1/3

2/3

> 1 m

N, NW (optional)

Fig. 3.9  Udetemperaturføler VRC 693 i

b 
Forsigtig!
Fare for gennemfugtning af væg og enhed! 
Forkert montering kan medføre beskadigelse 
af udstyr og/eller på bygningsvæggen.
> Bo væggennemnføringen med en hældning 

udad.
> Træk tilslutningskablet med en drypløkke.

1
5

6

7

8
2

8

9

3 3

4

4

Fig. 3.10  Montering af udeføler og monteringssted

> Fjern kabinettets afdækningsplade (1).
> Fastgør kabinettet til væggen med 2 skruer over fast-

gørelsesboringerne (8).
> Træk tilslutningskablerne (4) på installationsstedet 

med min. 2 x 0,75 mm2.
> Træk tilslutningskablerne gennem kabelindføringen 

(3) nedefra.
Sørg for at sikre, at udeføleren og bygningen er vand-
tætte ved hjælp af en tilsvarende kabelføring og om-
hyggelig arbejdsmåde.

> Forbind tilslutningsklemmerne iht. tilslutningsdiagram-
met (se hydraulikdiagram) 3.3 Fig. 4.13.

> Sikre, at kabinettets tætning er fastgjort korrekt i ka-
binettets overdel (1).

> Tryk kabinettets overdel på kabinettet.
> Fastgør kabinettets overdel (1) på kabinettets under-

del med de vedlagte skruer (2).

3.4 Eftermontering på eksisterende anlæg
Solvarmesystemregulatoren kan også integreres i eksi-
sterende anlæg til regulering af varmtvandsopvarmning 
med solvarme. I dette tilfælde anvendes auroMATIC 620 
kun til at regulere solvarmeanlæg som differenceregula-
tor med solvarme. Varmeanlægget reguleres af den hid-
tidige varmeregulator (se hydraulikdiagram 3.1).

Monter solvarmesystemregulatoren som beskrevet i 
kapitel 3.3 "Montering af solvarmesystemregulator".

i 
Ledningsføringen gennemføres iht. hydraulik-
diagrammet 3, kun kedlen skal i denne forbin-
delse forbindes via klemmerne C1/C2 (ikke via 
klemmerne 7/8/9). Således aktiveres kun be-
holderopvarmningen i kedlen.

i 
De kedelspecifikke displays vises stadigvæk i 
solvarmesystemregulatoren, dog er de uden 
betydning.

Montering 3
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3.5 Erstatning af gamle varme– og 
solvarmereguleringer

i 
Skal solvarmesystemregulatoren i et beståen-
de anlæg erstatte den hidtidige regulering, er 
det nødvendigt at erstatte alle følere i anlæg-
get med de tilsvarende Vaillant følere (stan-
dardføler VR 10 hhv. solfangerføler VR 11). 
Den tilstedeværende regulering skal fjernes 
fra anlægget.

Gennemfør ledningsføringen iht. kapitel 4 "Elinstallati-
on".

4 Elinstallation

El–tilslutningen må kun foretages af en elektriker.

e 
Fare!
Der er livsfare på grund af elektrisk stødfra 
spændingsførende tilslutninger!
> Frakoble strømtilførslen på enheden, før ar-

bejdet påbegyndes.
> Sikre strømtilførslen mod genindkobling.
Netkontakten frakobler ikke strømtilførslen 
100 %.

b 
Forsigtig!
Kortslutning kan føre til tingskader!
Ved en længere afisolering kan der opstå 
kortslutninger på printpladen.
> Afisoler ledninger med netspænding 

(230 V) maks. 30 mm for tilslutning til 
ProE–stik.

4.1 Tilslutning af kedel uden eBUS
> Åbn kedlens kontrolboks i henhold til installationsvej-

ledningen.
> Udfør kedlens ledningsføring med vedlagte forbindel-

sesledning som vist i Fig. 4.1.

b 
Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert lednings-
føring!
Skal der tilsluttes mere end en kedel uden 
eBUS, skal kedlerne tilsluttes via VR 30. 
Klemme 7/8/9 aktiveres ikke.
> Tilslut alle kedler via VR 30.

3 Montering 
4 Elinstallation
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Fig. 4.1  Tilslutning af kedlen

> Tilslut kedlens nettilførsel i vægophænget med det 
vedlagte netkabel.

i 
auroMATIC 620 har en netkontakt, hvormed 
den interne elektronik samt alle tilsluttede ak-
tuatorer (pumper, blandere) kan frakobles til 
test– eller serviceformål.

Hvis den maksimale totalstrøm på 6,3 A eller den maksi-
male kontaktbelastning på 2 A overskrides inden for sy-
stemet, skal forbrugeren/forbrugerne forbindes via en 
kontaktor.

4.2 Tilslutning af kedel med eBUS
> Åbn kedlens kontrolboks i henhold til installationsvej-

ledningen.

Fig. 4.2  Tilslutning af kedel

b 
Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert lednings-
føring!
Ved kedler med eBUS skal eBUS tilslutningen 
bruges, da systemet ellers ikke fungerer.
> Brug ikke klemmerne 7/8/9 parallelt med 

eBUS.

> Tilslut ved kaskader alle yderligere eBUS kedler via en 
VR 32 (se afsnit 4.7).

> Angiv på VR 32 det tilsvarende kedelnummer på 
adressekontakten. 
Eksempel:  "2" for 2. kedel,

"3" for 3. kedel osv.

b 
Forsigtig!
Fejlfunktion som følge af forkert poling!
Forkert poling forhindrer kommunikationen 
via eBUS og kan føre til kortslutning. 
Solvarmesystemregulatoren kan ikke mere 
styre varmeanlægget.
> Kontroller, at polingen er korrekt.

> Foretag tilslutningsføringen af kedlen iht. Fig. 4.2. 
eBUS–ledningen (mindst 2x 0,75 mm2) skal stå til rå-
dighed på installationsstedet.

i 
auroMATIC 620 har en netkontakt, hvormed 
den interne elektronik samt alle tilsluttede ak-
tuatorer (pumper, blandere) kan frakobles til 
test– eller serviceformål.

Hvis den maksimale totalstrøm på 6,3 A eller den maksi-
male kontaktbelastning på 2 A overskrides inden for sy-
stemet, skal forbrugeren/forbrugerne forbindes via en 
kontaktor.
Fremmede enheder eller enheder, der aktiveres trinvist, 
kan tilsluttes via 1 – 6 VR 31.

4.3 Ledningsføring iht. hydraulikdiagram
Installationen lettes vha. hydraulikplaner, der findes i 
solvarmesystemrgulatorens software. De indeholder en 
maks. konfiguration; nogle anlægskomponenter er valg-
frie. Disse er stiplet eller på grå baggrund på planerne.
Solvarmesystemregulatoren har en automatisk føleri-
dentifikation. Denne indeholder dog ikke anlæggets kon-
figuration. Konfigurationen gennemføres ved at vælge 
hydraulikdiagrammet (valg af hydraulikdiagram).

Elinstallation 4
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i 
Muligt komforttab. 
Muligvis nås den nominelle rumtemperatur 
ikke. 
> Tilslut føleren VF1 til bestemmelse af den 

fælles fremløbstemperatur.
> Tilslut altid føleren VF1 ved kaskadeanlæg.

Valg af det rigtige hydraulikdiagram til dit anlæg afhæn-
ger af følgende punkter:
1. Bruges der en kombibeholder, en bufferbeholder eller 

en bivalent beholder i forbindelse med en varmtvands-
beholder til opvarmningstøtte og varmtvandsopvarm-
ning med solvarme?

2 Kører varmeanlægget med en væghængt gaskedel 
eller en kondenserende kedel?

3. Skal solvarmeanlægget kombineres med en kedel til 
fast brændstof? 
(solvarmeanlæg med maks. to solfangerfelter eller sol-
varmeanlæg med et solfangerfelt og en kedel til fast 
brændstof)

Tabellen 4.1 giver et overblik over, hvilket hydraulikdia-
gram der skal vælge (valg af hydraulikdiagram).

Beholderrtype Kedeltype

Opvarmningstøtte 
med solvarme

Ekstra 
kedel til 
fast 
brændstof

Hydraulik–
diagram

BemærkningKombibe–
holder

Buffer– og 
varm–vandsbe-
holder

Bivalent 
beholder

Væghængt 
gaskedel

Kondense-
rende kedel

x x x 1
x x x x 2

x x x 3

x 3.1

Kedel på installati-
onsstedet med egen 
varmeregulering

x x 3.2

x x 3.3
Anlæg, som kan ef-
termonteres med
solvarme

x x 3.4
x x x x 4

x x x 5

x x x x 6

x x x 7
x x x x 8

VPS/2 x x x 9

Må kun vælges i kom-
bination med VPM W 
og VPM S.
VPM W og VPM S 
fungerer kun med 
dette hydraulikdia-
gram!

Tabel 4.1 Valg af hydraulikdiagram

i 
I kombination med denne regulering taber 
kombienhederne som f.eks. VCW deres varmt-
vandsfunktion.
En kombination med kompaktenheder som f.
eks. ecoCOMPACT, atmoCOMPACT og auro-
COMPACT er ikke mulig.

b 
Forsigtig!
Tingskader som følge af høje temperaturer!
I solvarmeanlæggene kan der opstå høje tem-
peraturer, de anvendte komponenter kan be-
skadiges.
> Kontroller, at alle komponenter i solvarme-

kredsen og alle komponenter, der henter 
varme fra en beholder, der opvarmes med 
solvarme, er konstrueret til de høje tempe-
raturer, der findes på installationsstedet.

1 Hydraulikdiagram –8
Ved en kortslutning på SP3 udløses via VRS 620 en 
varmtvandsopvarmning med en temperatur på 80 °C 
nominel fremløbsværdi. 
Da overvågningen af den maks. beholdertemperatur på 
SP3 ikke er mulig på grund af kortslutningen, opvarmes 
beholdren ikke med solvarme under kortslutningen.
9 Hydraulikdiagram
Ved en kortslutning på SP3 udløses via VRS 620 et var-
mekrav på 50 °C.

4 Elinstallation
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4.3.1 Hydraulikdiagram 1
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og opvarmningsstøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig

ZP
WW

KW

VOL

TD2

Fig. 4.3  Hydraulikdiagram 1

*) Kontroller systemtemperaturerne!

**) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2 TD1 VOL

MA

Fig. 4.4  Krævede ProE–indstik

Elinstallation 4
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4.3.2 Hydraulikdiagram 2
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadeopvarmning med solvarme og opvarmningsstøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes.
– Kaskadedannelse af kedler er ikke mulig

ZP
WW

KW

TD1

TD2

VOL

Fig. 4.5  Hydraulikdiagram 2

*) Kontroller systemtemperaturerne!

**) Strømningsretning i strømløs tilstand

VOLTD2 TD1 

Fig. 4.6  Krævede ProE–indstik

4 Elinstallation
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4.3.3 Hydraulikdiagram 3
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Kondenserende gaskedel (VKK)
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er kun mulig i kombination med delt prioritering

VOL

ZP
WW

KW

TD1

Fig. 4.7  Hydraulikdiagram 3

*) Kontroller systemtemperaturerne!

**) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.8  Krævede ProE–indstik

Elinstallation 4
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4.3.4 Hydraulikdiagram 3.1
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Bivalent beholder til varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes.

ZP

WW

KW

Kedel med egen 
varmeregulator
Efteropvarmning via signal "C1 C2"

Fig. 4.9  Hydraulikdiagram 3.1

*) Strømningsretning i strømløs tilstand

VOLTD2 TD1 

MA

Fig. 4.10  Krævede ProE–indstik

4 Elinstallation
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4.3.5 Hydraulikdiagram 3.2
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Væghængt gaskedel
– En radiator– og en blanderkreds
– Bivalent beholder til varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og opvarmningsstøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er kun mulig med delt prioritering

Fig. 4.11  Hydraulikdiagram 3.2

*) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.12  Krævede ProE–indstik

Elinstallation 4
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4.3.6 Hydraulikdiagram 3.3
Varmeanlæggets udstyr:
Væghængt gaskedel
– En radiator– og en blanderkreds
– Bivalent beholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er kun mulig med delt prioritering

Fig. 4.13 Hydraulikdiagram 3.3

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.14  Krævede ProE–indstik

4 Elinstallation
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4.3.7 Hydraulikdiagram 3.4
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Kondenserende gaskedel
– En radiator– og en blanderkreds
– Bivalent beholder til varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og opvarmningsstøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er kun mulig med delt prioritering

Fig. 4.15  Hydraulikdiagram 3.4

*) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.16  Krævede ProE–indstik

Elinstallation 4
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4.3.8 Hydraulikdiagram 4
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Kondenserende gaskedel (VKK)
– En blanderkreds
– Kombibeholder til varme og varmtvandsopvarmning med solvarmestøtte med hydraulikblok (2 omskifterventiler)
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med solvarme og opvarmningsstøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Efteropvarmning af svømmebadet gennemføres med SP3 på svøm-

mebadsregulering
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes.
– Kaskadedannelse af kedler er kun mulig med delt prioritering

Fig. 4.17  Hydraulikdiagram 4

*) Kontroller systemtemperaturerne!

**) Strømningsretning i strømløs tilstand

TD2 TD1 VOL

MA

Fig. 4.18  Krævede ProE–indstik

4 Elinstallation
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4.3.9 Hydraulikdiagram 5
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3 
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

VOL

TD1

Fig. 4.19  Hydraulikdiagram 5

*) Kontroller systemtemperaturerne!

TD2 TD1 VOL

MA

Fig. 4.20  Krævede ProE–indstik

Elinstallation 4
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4.3.10 Hydraulikdiagram 6
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Væghængt gaskedel
– En blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes.
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

VOL

TD1

Fig. 4.21  Hydraulikdiagram 6

*) Kontroller systemtemperaturerne!

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.22  Krævede ProE–indstik

4 Elinstallation
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4.3.11 Hydraulikdiagram 7
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt (andet solfangerfelt er option)
– Gaskedel med kondensationsteknik (VKK)
– En radiator– og en blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, KOL2, KOL2–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

VOL

TD1

Fig. 4.23  Hydraulikdiagram 7

*) Kontroller systemtemperaturerne!

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.24  Krævede ProE–indstik
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4.3.12 Hydraulikdiagram 8
Varmeanlæggets udstyr:
– Et solfangerfelt
– Kedel til fast brændstof
– Gaskedel med kondensationsteknik (VKK)
– En radiator– og en blanderkreds
– Bufferbeholder og varmtvandsbeholder
– Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier er option
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kombination med en eller flere VMS er mulig 

KOL1, KOL1–P, udbytte og VOL må så ikke tilsluttes.
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

Svømmebassinsregulering 
på opstillingsstedet

VOL 

VK2

Fig. 4.25  Hydraulikdiagram 8

*) Kontroller systemtemperaturerne!

TD2 TD1 VOL

Fig. 4.26  Krævede ProE–indstik
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4.3.13 Hydraulikdiagram 9
Varmeanlæggets udstyr:
– En eller to VPM S (obligatorisk til dette hydraulikdiagram)
– Beholder VPS/2
– En blanderkreds
– Cirkulationspumpe er option
– Svømmebadsopvarmning med varmestøtte (som option)
– En eller flere VPM W
– Svømmebadsregulering på installationsstedet: Kortslutning med svømmebadsregulering på indgangen SP3
– Kaskadedannelse af kedler er mulig

VRS 620/3

2
3

0
~

230~

230~

230~

230~

Kol1

eBUSeBUS

LP/UV3

SP3

UV4

eBUS

eBUS

SP1

SP2

TD2

KW

Fig. 4.27  Hydraulikdiagram 9

*) Kontroller systemtemperaturerne!

**) Strømningsretning i strømløs tilstand

i 
Hydraulikdiagrammet 9 skal bruges ved VS eller VPM W. 
Sensorerne / aktuatorerne TD1 / KOL1, KOL2 (kun i forbindelse med brug af en kedel til fast brændstof), 
udbytte, KOL1P, KOL2-P (kun i forbindelse med brug af en kedel til fast brændstof), MA og LegP under-
støttes ikke.

TD2 TD1 VOL

MA

Fig. 4.28  Krævede ProE–indstik
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4.3.14 Integrering af kedel til fast brændstof
Kedler til fast brændstof kan integreres i anlægget som 
en anden kollektorgruppe. Brug solfangerføleren som 
kedelføler.

4.3.15 Tilslutning af en blanderkreds som 
beholdervarmekreds

Hver blanderkreds i systemet kan alternativt anvendes 
som beholdervarmekreds.

Fig. 4.29  Tilslutning af en blanderkreds som beholdervarme-

kreds

Forklaring:
1 Beholdervarmepumpe
2 Cirkulationspumpe
3 Beholderføler

> Udfør ledningsføringen som vist på Fig. 4.29.

4.3.16 Særlige forhold ved tilslutning af 
cirkulationspumpe

Solvarmesystemregulatoren har en separat tilslutning til 
en cirkulationspumpe. Denne cirkulationspumpe er til-
delt den ikke omkonfigurerede beholdervarmekreds. 
Den gør det muligt at benytte et tidsprogram, som kan 
indstilles uafhængigt af beholdervarmeprogrammet.
En tilsluttet cirkulationspumpe i en blanderkreds omkon-
figureret til beholdervarmekreds viser altid det samme 
tidsprogram som den omkonfigurerede beholdervarme-
kreds.
Beholdervarmekredse og tilsluttede cirkulationspumper 
viser i princippet den samme driftsmåde. Dvs. driftsmå-
den, som kan indstilles for beholdervarmekredsen, gæl-
der generelt også for cirkulationspumpen.

4.4 Tilslutning af DCF–modtageren

Fig. 4.30  Tilslutning af DCF–modtager til venstre med vedlagte 

udeføler (DCF–modtager), til højre specialløsning med 

ekstern udeføler

> Træk DCF–modtagerens ledninger som vist på 
Fig. 4.30.

Synkroniseringstiden er normalt ca. 5 min og kan af-
hængigt af lokale og bygningsmæssige forhold samt af 
vejrmæssige forhold være på op til 20 min.

En specialløsning med separat udeføler VRC 693 er nød-
vendig, hvis der f.eks. ikke er radiomodtagelse på udefø-
lerens installationssted.

4.5 Tilslutning af tilbehør
Der kan tilsluttes følgende tilbehør:
– En føler VR 10 i solvarmekredsen til registrering af ud-

byttet fra solvarme,
– Op til otte fjernbetjeningsenheder til regulering af de 

første 8 varmekredse,
– Op til 6 blandermoduler til udvidelse af anlægget med 

12 anlægskredse (indstillet som blanderkredse fra fa-
brikken).

– Volumenstrømmåledel (med artikelnummer: 
0010003393) til registrering af volumenstrømmen i 
solvarmekredsene

i 
Er regulatoren udstyret med en solvarmesta-
tion VPM S eller VMS, overføres udbyttet fra 
solvarmen direkte til regulatoren via eBUS. 
Så er der ikke brug for føleren til måling af 
udbyttet.

4 Elinstallation
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4.5.1 Indgange ved specialdriftsmåder
Solvarmesystemregulatoren har specielle indgange, der 
kan benyttes til specialfunktioner, hvis der er behov for 
det. 

Indgang cirkulationspumpe 1xZP
Til denne indgang kan der tilsluttes en potentialfri kon-
takt (trykkontakt). Med et kort tryk på kontakten startes 
cirkulationspumpen i et fast tidsrum på 5 min uafhæn-
gigt af det indstillede tidsprogram.

Indgang TLF
Til denne indgang kan der tilsluttes en potentialfri kon-
takt (trykkontakt). Når der trykkes på kontakten, ændres 
driftsmåden for de tilsluttede varmekredse, VV–kredse 
og cirkulationspumpen afhængigt af indstillingen i me-
nuen C9.

Til denne indgang kan du desuden tilslutte tilbehøret 
teleSWITCH, som kan anvendes til at foretage den 
samme ændring på lang afstand via telefonnettet.

4.5.2 Tilslutning af føler VR 10 til registrering af 
udbytte i solvarmekreds

> Forbind returløbsføleren og volumenstrømdelen i sol-
varmekredsen (standardføler VR 10 som tilbehør) iht. 
Fig. 4.31.

i 
Er regulatoren udstyret med en solvarmesta-
tion VPM S eller VMS, overføres udbyttet fra 
solvarmen direkte til regulatoren via eBUS Så 
er der ikke brug for føleren til måling af ud-
byttet.

Fig. 4.31  Tilslutning af returløbsføler

4.5.3 Tilslutning af fjernbetjeningsenheder
Fjernbetjeningerne kommunikerer med varmeregulato-
ren via eBUS. Tilslutningen sker på en vilkårlig grænse-
flade i systemet. Det skal blot sikres, at busgrænsflader-
ne til sidst har en forbindelse til den centrale regulering.
Vaillant–systemet er opbygget således, at du kan føre 
eBUS fra komponent til komponent (se Fig. 4.32). Des-

uden er det muligt at bytte om på ledningerne uden at 
det påvirker kommunikationen.

Fig. 4.32  Tilslutning af fjernbetjeninger

Alle forbindelsesstik er konstrueret således, at du 
mindst kan trække 2 x 0,75 mm2 ledning pr. forbindel-
sesledning. Som eBus–ledning anbefales det derfor at 
anvende 2 x 0,75 mm2.

4.5.4 Tilslutning af yderligere blanderkredse

Fig. 4.33  Yderligere blanderkredse

Blandermodulernes kommunikation gennemføres kun 
via eBUS. Sørg under installationen for, at fremgangs-
måden er den samme som ved tilslutning af fjernbetje-
ningerne. Systemets opbygning ses i Fig. 4.33.

Elinstallation 4
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4.6 Tilslutning af flere kedler uden 
eBUS–grænseflade (kaskade)

Solvarmesystemregulatoren tillader en kaskadedannelse 
af op til seks kedler i et system.

Fig. 4.34  Kaskade af 2 og flere kedler i forbindelse med VR 30

Hvis en kaskade (minst to kedler) skal installeres, er der 
til hver kedel brug for en modulerende buskobler VR 30 
hhv. en koblende buskobler VR 31 (tilbehør). Buskoble-
ren monteres direkte i kedlen som vist på Fig. 4.34 og 
den vejledning, der følger med buskobleren.
> Vær opmærksom på, at et kaskadeanlæg kun er mulig 

med bufferbeholder. Vælg i denne forbindelse de pas-
sende hydraulikdiagrammer 5 til 9.

4.7 Tilslutning af flere kedler med 
eBUS–grænseflade (kaskade)

Solvarmesystemregulatoren tillader en kaskadedannelse 
af op til otte kedler med eBUS–grænseflade i et system.

Fig. 4.35  Kaskade af 2 og flere kedler i forbindelse med VR 32

Hvis en kaskade (mindst to kedler) skal installeres, er 
der fra den anden kedel brug for en modulerende bus-
kobler VR 32. Buskobleren monteres direkte i kedlen 
som vist på Fig. 4.35 og den vejledning, der følger med 
buskobleren.
Til den første kedel er der ikke brug for nogen buskob-
ler.

> Kontroller, at tilslutningernes poler er forbundet rig-
tigt i den første kedel og solvarmesystemregulatoren.

> Fra den anden kedel monteres buskobleren VR 32 i 
kedlen.

> Stil adressekontakten til den første VR 32 på 2, da 
VR 32 er monteret i den anden kedel.

> Fremgangsmåden er den samme ved de øvrige kedler 
(tredje kedel på adresse 3 osv.)

> Vær opmærksom på, at et kaskadeanlæg kun er mulig 
med bufferbeholder. Vælg i denne forbindelse de pas-
sende hydraulikdiagrammer 5 til 9.

4 Elinstallation
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4.8 VRS 620 i kombination med VPS/2, VPM W 
og VPM S

A

B

C

SP1

TD2

SP2

Fig. 4.36  Placering af sensorer SP1, TD2 og SP2 i bufferbehol-

der 

Med placeringen af de 3 sensorer SP1, TD2 og SP2 i buf-
ferbeholderen opdeles bufferbeholderens volumen i 3 
dele. 
Volumen A holdes på temperaturniveauet, der kræves 
af drikkevandsstationen VPM W. Hvis temperaturen for 
SP1 underskrider den nominelle værdi med 4 K, opvar-
mes volumenet A indtil den nominelle værdi. 
Volumenet B holdes ligeledes på niveauet for drikke-
vandsstationen. I modsætning til volumenet A skal dette 
område helst opvarmes med solvarme. Hvis temperatu-
ren på TD2 underskriver den nominelle fremløbsværdi 
for VPM W med 4 K og VPM S melder via eBUS, at tem-
peraturen kan nå den krævede fremløbstemperatur, op-
varmes volumenet først af VPM S. Så snart VPM S 
ikke mere kan levere det krævede niveau, eller efter 
udløbet af den indstillelige efteropvarmningsforsinkelse 
(menu C4), opvarmes volumenet via kedlerne. 
Volumenet C holdes på det krævede niveau for varme-
kredsene. Volumenet skal helst opvarmes med solvar-
me. Hvis temperaturen på sensoren SP2 underskrider 
den maks. nominelle fremløbsværdi med 4 K, hvilket 
varmekredsene kræver, og VPM S melder via eBUS, at 
temperaturen kan nå den krævede fremløbstemperatur, 
opvarmes volumenet først af VPM S. Så snart VPM S 
ikke mere kan levere det krævede niveau, eller efter ud-
løbet af den indstillelige efteropvarmningsforsinkelse 
(menu C4), opvarmes volumenet via kedlerne. 

5 Idrifttagning

Kontroller, at solvarmesystemregulatoren gennemfører 
en automatisk systemkonfiguration ved den første idrift-
tagning.
Herved aktiveres og identificeres alle tilsluttede kompo-
nenter på anlægget og varmegivere. 

b 
Forsigtig!
Funktionsfejl som følge af frakoblede sy-
stemkomponenter!
Frakoblede systemkomponenter kan solvar-
mesystemregulatoren ikke identificere og 
konfigurere.
> Tag alle systemkomponenter i drift (f.eks. 

kedler, VIH–RL, VR 60).
> Tilkoble solvarmesystemregulatoren 

auroMATIC 620.
> Er varmeanlægget udstyret med 

vrnetDIALOG, tilkobles dette efter solvar-
mesystemregulatoren.

i 
(gælder ikke i kombination med atmoVIT, 
iroVIT og ecoVIT) 
Ved kedler med indbygget pumpe skal pum-
peefterløbet principielt stilles på den maksi-
male værdi. Indstil hertil diagnosepunktet d.1 
på kedlen på "–".

i 
(gælder ikke i kombination med atmoVIT, 
iroVIT og ecoVIT)
Er der tale om et kaskadeanlæg, skal følgende 
indstilling desuden udføres på alle tilsluttede 
kedler:
Den maksimale brænderspærretid (diagnose-
punkt d.2 på kedlerne) skal være indstillet på 
5 min.
Hvis diagnosepunktet d.14 findes (afhængigt 
af kedlens variant), skal pumpekarakteristik-
ken "d.14 = 0" (0 = AUTO), som er indstillet 
fra fabrikken, ændres. 
Vælg en ikke reguleret pumpekarakteristik, 
som passer til varmeanlægget.

Ved den 1. idrifttagning starter reguleringen med instal-
lationsassistenten.
> Indstil alle menuer rigtigt.
> Bekræft i den sidste menu "Installation afsluttet" med 

"Ja".
Installationsassistenten findes nu for enden af kodeni-
veauet. 

Elinstallation 4 
Idrifttagning 5
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I konfigurationsmenuen kan du foretage de yderligere 
konfigurationer som f.eks. valg af hydraulikdiagram og 
indstilling af varmekredsene. Anlægget konfigureres i 
følgende display:

Installationsassistent

Udvalg hydraulikdiagram

>udvælg

Sol udbytte udv.
Specialudgang

A2

1
LegP

1

>

Fig. 5.1 Valg af hydraulikdiagram

Her kan du vælge det nødvendige hydraulikdiagram. 
Hvis de tilsluttede varmegivere og antallet af trin ikke er 
blevet identificeret ved den automatiske systemkonfigu-
ration, kan du foretage disse indstillinger for et kaskade-
anlæg her. Konfigurationen af tilsluttede varmekredse 
sker i følgende display:

Installationsassistent

VK1

>udvælg

A6

Brænderkreds>

Systemkonfiguration

VK2
Beholder

Blandekreds
VVB ladekreds

Fig. 5.2 Parametrering af varmekreds 

Her kan alle identidicerede varmekredse parametreres i 
overenstemmelse med deres anvendelse. Ved parame-
treringen vises der i displayene kun de værdier og para-
metre, som har betydning for den valgte varmekredsty-
pe.

Hvis der drejes yderligere på indstillingsknappen , 
springer solvarmesystemreguleringen tilbage til grund-
displayet. Du skal indtaste koden til frikobling af kodeni-
veauet i displayet 7.

5.1 Indstilling af anlægsparametre
Anlægsparametrene indstilles på kodeniveauet. Her kan 
også kaldes forskellige værdier for anlægget. Kodeni-
veauet er via en servicekode sikret mod uberettiget ad-
gang og frigives efter rigtig indtastning af koden i 
60 min. Du kommer til kodeniveauet ved at dreje på ind-
stillingsknappen , indtil menuen "Frigivelse af kodeni-
veau" er nået.
I denne menu skal den kode indtastes, som giver ret til 
at ændre de efterfølgende parametre på anlægget. Ind-
tastes der ikke en kode, vises parametrene i de følgende 
menuer ganske vist, når der trykkes en gang på indstil-
lingsknappen , men de kan ikke ændres.

Som standard er koden indstillet på 1 0 0 0, i menuen C1 
kan koden indstilles individuelt.

Kodeniveauet betjenes på samme måde som brugerni-
veauet. Parametrene vælges ligeledes ved at dreje og 
trykke på indstillingsknappen . Alle tilgængelige kode-
menuer og deres parametre findes i tabellen "Indstillin-
ger på kodeniveauet". 

Desuden kan du på kodeniveauet via testdriften kontrol-
lere, at alle følere, pumper og blandere fungerer kor-
rekt.
Hvis koden af en eller anden grund ikke længere er til 
rådighed, er der mulighed for at tilbagestille solvarme-
systemregulatoren til fabriksindstilling ved samtidigt at 
trykke på indstillingsknapperne  og  i mindst 5 sek. 
Men vær venligst opmærksom på, at alle værdier nulstil-
les til fabriksindstilling, altså også de parametre, der al-
lerede er indtastet på kodeniveauet.

 

Fig. 5.3 Nulstilling af tidsprogrammer 

Hvis du kun vil nulstille tidsprogrammerne, så kan dette 
ligeledes udføres i dette display ved at vælge paramete-
ret tidsprogrammer. 

I tabellerne "Indstillinger på kodeniveauet" findes alle 
menuer, der kan nås på kodeniveauet, samt parametre-
ne og displayværdierne.
Parametre med grå baggrund kan ændres.

Yderligere informationer vedrørende de enkelte funktio-
ner findes i funktionsoversigten bag i dette bilag.

5.2 Optimering af udbytte fra solvarme
Ved at udnytte solen hhv. den gratis solenergi skåner du 
miljøet og du reducerer dine energiomkostninger. Sol-
energien anvendes til opvarmning af solvarmebeholde-
ren (f. eks. varmtvandsbeholderen). De sparede energi-
omkostninger vises gennem udbyttet fra solvarme i kilo-
watt–timer. 
Når temperaturen i solfangeren er højere, udtrykt gen-
nem en defineret temperaturforskel, i forhold til områ-
det for neden i solvarme–varmtvandsbeholderen, slår 
solvarmepumpen til, og varmeenergien overføres til 
drikkevandet i beholderen. Udbyttet fra solvarme be-
grænses af beholder–maksimaltemperaturen og af sol-
varmekreds–beskyttelsesfunktionen, som skal forhindre, 
at solvarmebeholderen eller solvarmekredsen overophe-
des. 
Ved for ringe sollys opvarmes solvarme–varmtvandsbe-
holderen endvidere af kedlen. Frigivelsen af efterop-
varmningen sker gennem fastlæggelse af den nominelle 
værdi for varmtvand og af tidsvinduet for varmtvand. 

5 Idrifttagning
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Når temperaturen i det øverste beholderområde i sol-
varme–varmtvandsbeholderen underskrider den nomi-
nelle værdi for varmtvand med 5 °C, kobles kedlen til 
for at varme drikkevandet i beholderen op til den ønske-
de nominelle værdi for varmtvand. Når den nominelle 
værdi for varmtvand nås, kobles kedlen til efteropvarm-
ning fra. Kedlens efteropvarmning sker kun i det pro-
grammerede tidsvindue for varmtvand. Ved at overhol-
de de forskellige muligheder, der beskrives i det følgen-
de, kan udbyttet fra solvarme optimeres på brugerni-
veauet 

Optimering gennemføres af brugeren
Som bruger kan du optimere udbyttet fra solvarme ved 
at træffe følgende foranstaltninger:
– optimering af tidsvinduet for opvarmning af vand,
– reduktion af den nominelle værdi for varmtvand.

Optimering gennemføres af VVS–installatøren 

Optimering af solvarmebeholderens maks. tempera-
tur

i 
Lad VVS–installatøren indstille den maksimale 
temperatur på solvarmebeholderen for at få 
optimalt udbytte fra solvarmen. Der kan ind-
stilles en maksimal begrænsning på solvarme-
beholderen for på den ene side at opnå mest 
muligt udbytte af beholderopvarmning med 
solenergi, og for på den anden side at sikre 
mod tilkalkning. Hvis den indstillede maksi-
maltemperatur overskrides, kobles solvarme-
pumpen fra.

i 
Den indstillede maksimaltemperatur må ikke 
overskride den maksimalt tilladte vandtempe-
ratur i den anvendte beholder!

Varmekredse udføres som blanderkredse
Ved anlæg med opvarmningsstøtte med solvarme er det 
en fordel at udføre alle varmekredse som blanderkred-
se. Er solvarmebeholderen blevet opvarmet med en høj 
temperatur om dagen, gives denne videre til ublandede 
varmekredse i forholdet 1:1. De ublandede varmekredse 
ville være opvarmet unødvendigt højt i sænkningsfasen.

VVS–installatøren kan indstille de maksimale temperatu-
rer for beholderen på displaysiderne C5. 

> Indstil den maksimale værdi så højt, som muligt, der-
ved opnår man et højere udbytte fra solvarmen.

a 
Fare!
Skoldningsfare på grund af varmt vand!
Ved tappestederne for varmtvand er der ved 
en nominel temperatur over 60 °C fare for 
skoldning. Små børn eller ældre mennesker 
kan være i fare allerede ved lavere tempera-
turer. 

> Wælg den nominelle temperatur og den mak-
simale temperatur således, at ingen kommer 
til skade. 

Bruges en cirkulationspumpe, sendes varmt vand fra be-
holderen hen til de enkelte tappesteder i det indstillede 
tidsprogram. Det sikrer, at der så hurtigt som muligt 
står varmt vand til rådighed ved tappestedet. Vandet af-
køler også ved en godt isoleret cirkulationsledning Af 
den grund afkøler drikkevandsbeholderen også. Dette 
forhindres ved at dimensionere tidsvinduet så knap som 
muligt. 

Endnu mere elegant er det at bruge indgangen 1xZP. 
Kortsluttes indgangen (f.eks. med en trykknap), starter 
cirkulationspumpen. 5 min efter at kontakten åbnes 
igen, bliver cirkulationspumpen stående igen. På den 
måde kan cirkulationspumpen også bruges uden for 
tidsperioderne.

i 
Muligt komforttab 
Er cirkulationspumpen ikke i drift, varer det 
afhængigt af ledningslængden mellem tappe-
sted og beholder længere, før det varme vand 
når hen til tappestedet.

Indstilling af gennemstrømningsmængden
Indstillingen af gennemstrømningsmængden afhænger 
af indstillingen af solvarmepumpen. En forkert indstilling 
fører til en forkert beregning af udbytte fra solvarme.

i 
Hvordan du indstiller gennemstrømnings-
mængden på solvarmepumpen, er beskrevet i 
vejledningen til idrifttagning af systemet 
auroTHERM og i installationsvejledningen til 
solvarmestationen.

i 
Hvis regulatoren er udstyret med en solvar-
mestation VPM S eller VMS eller en volumen-
strømmåledel er tilsluttet ved indgangen VOL, 
overføres udbyttet fra solvarme direkte til re-
gulatoren. 

> Indstil gennemstrømningsmængden med reguleringen 
i menuen 2 Udbytte fra solvarme, så udbyttet fra sol-
varme beregnes rigtigt. 

Idrifttagning 5
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5.3 Overdragelse til brugeren
Brugeren af solvarmesystemregulator skal instrueres i 
håndtering og funktion af sin solvarmesystemregulator. 
> Udlever de vejledninger og udstyrspapirer, der er hen-

vendt til brugeren, til denne til opbevaring.
> Gennemgå betjeningsvejledningen med brugeren, og 

besvar evt. spørgsmål.
> Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedshenvis-

ningerne, som skal overholdes.
> Gør brugeren opmærksom på, at vejledningerne skal 

blive i nærheden af solvarmesystemregulatoren.

6 Servicefunktioner 

Skorstensfejerfunktionen er nødvendig til emissionsmå-
lingen. 
I skorstensfejerfunktionen tages anlægget i drift i 
20 min uafhængigt af det indstillede tidsprogram og 
udetemperaturen.
Den manuelle drift er nødvendig for at kunne kontrolle-
re anlæggets funktion.

Betjeningsforløb ved servicefunktioner (kun for 
VVS–installatører)
Servicefunktionerne er forbeholdt VVS–installatøren 
Servicefunktionerne kan til enhver tid hentes frem fra 
alle displays.
Til fremhentning og afslutning af servicefunktionerne 
skal du køre et lineært betjeningsforløb igennem:

> Aktiver skorstensfejerfunktio-
nen ved at trykke på indstil-
lingsknapperne  og  1 x på 
samme tid

> Aktiver den manuelle drift ved 
at trykke på indstillingsknap-
perne  og  1 x på samme tid

> Afslut servicefunktionerne 
ved at trykke på indstillings-
knapperne  og  1 x på 
samme tid

6.1 Skorstensfejerdrift

i 
Aktivering og afslutning af skorstensfejer-
funktionen er beskrevet i betjeningsforløbet 
ved servicefunktioner.

Skorstensfejerdriften aktiveres med skorstensfejerfunk-
tionen. 

Således tages anlægget i drift i 20 min uafhængigt af 
det indstillede tidsprogram og udetemperaturen.

Styringen af kedlen/kedlerne sker alt efter den/de an-
vendte varmegiver(e).

5 Idrifttagning
6 Servicefunktioner



35Installationsvejledning solvarmesystemregulator auroMATIC 620  0020080008_00

Ved modulerende varmegivere frakobles alle tilsluttede 
kedler af reguleringen og skal tages i drift direkte på 
kedlen (via afbryderen til skorstensfejerdriften).
Ved koblende kedler aktiveres varmegiveren/varmegi-
verne med solvarmesystemreguleringen (tilbehør VR 31 
påkrævet). Er der tilsluttet flere varmegivere, kan du 
vælge varmegiveren/varmegiverne i displayet. På den 
måde kan du lidt efter lidt tage alle tilsluttede kedler i 
drift. 

Under skorstensfejerdriften tager solvarmesystemregu-
latoren automatisk de tilsluttede varmekredse i drift. 
Den starter med den varmekreds, som har den højest 
indstillede maksimumstemperatur. Alt efter varmeafta-
gelse kobles en ekstra varmekreds til. Derved gælder 
fremløbstemperaturen som tilkoblingskriterium. Er 
fremløbstemperaturen kun 10 K lavere end kedlens mak-
simale temperatur, kobles den næste varmekreds til for 
at sikre varmeaftagelsen.

6.2 Manuel drift

i 
Aktivering og afslutning af den manuelle drift 
er beskrevet i betjeningsforløbet ved ser-
vicefunktioner.

Ved denne funktion aktiveres alle systemets pumper og 
kedler. Blanderne bliver i deres sidste position.

7 Fejlkoder

Solvarmesystemregulatoren kan vise bestemte fejlmel-
dinger. Hertil hører meldinger om manglende kommuni-
kation med enkelte komponenter i systemet, servicehen-
visninger om varmegiveren, følerdefekter samt en mel-
ding, når den nominelle værdi ikke er nået efter et defi-
neret tidsrum. 
I tillægget, i afsnit "Opstilling af fejlkoderne" er fejlmel-
dingerne og –koderne beskrevet.

i 
Fejlhistorien hentes frem vha. softwaren 
vrDIALOG 810.

> Gem dit telefonnummer i solvarmesystemregulatoren, 
se kode C11 – Service.

 I tilfælde af en vedligeholdelsesmeldling vises dette 
telefonnummer i linjen til menubetegnelsen. 

Service

VK1
Etage1
Beholder
Solvarmpu.

Opvarmning

Fig. 7.1 Eksempel Vedligeholdelsesvisning:

i 
Overhold diagnosehenvisningerne for varme-
giveren.

Servicefunktioner 6
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8 Garanti og kundeservice

8.1 Garanti

Vaillant yder en garanti på fem år regnet fra opstartsda-
toen, dog 4 år på gasdelen (auroCOMPACT) og på rør-
solfangere (auroTHERM exclusiv) er der 10 års garanti 
mod tab af vakuum. I denne garantiperiode afhjælper 
Vaillant kundeservice gratis materiale– eller fabrikati-
onsfejl.
For fejl, som ikke skyldes materiale–eller fabrikationsfejl, 
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller uregle-
menteret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget an-
svar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er ud-
ført af en vvs–installatør/el–installatør. Hvis der udføres 
service/reparation af andre end Vaillant–kundeservice 
bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres 
af en vvs–installatør.
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er mon-
teret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

8.2 Kundeservice

Vaillant A/S
Drejergangen 3A
2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk

9 Genbrug og bortskaffelse

Både Vaillant solvarmesystemregulatoren og den tilhø-
rende transportemballage består overvejende af råstof-
fer, der kan genbruges.

Enhed
Vaillants solvarmesystemregulator må lige som alle til-
behørsdele ikke smides ud sammen med det almindelige 
husholdningsaffald. Sørg for, at den brugte enhed og i 
givet fald tilbehørsdele og emballagen bortskaffes kor-
rekt.

Emballage
Bortskaffelsen af transportemballagen overtages af den 
VVS–installatør, der har installeret enheden.

8 Garanti og kundeservice
9 Genbrug og bortskaffelse
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10 Tekniske data

Betegnelse Enheder Solvarmesystemregulator

Driftsspænding V AC/Hz 230/50
Optagen effekt regulering VA 4

Kontaktbelastning på udgangsrelæerne (maks.) A 2

Maksimal totalstrøm A 6,3
Korteste aktiveringstidsrum Min. 10
Gangreserve Min. 15

Tilladt omgivelsestemperatur maks. °C 40

Driftsspænding føler V 5

Minimumtværsnit

– af følerledningerne mm2 0,75
– af 230–V–tilslutningsledninger mm2 1,50

Mål vægophæng

– Højde mm 292

– Bredde mm 272
– Dybde mm 74

Kapslingsklasse IP 20

Beskyttelsesklasse for regulering II

Tilsmudsningsgrad for omgivelsen Normal

Tabel 10.1 Tekniske data

Følerværdier VR 10 (fremløbs–, returløbs–, 
beholder– og udbytteføler)

Temperatur i °C R i kOhm

10 5,363
15 4,238
20 3,372
25 2,700
30 2,176
35 1,764
40 1,439
45 1,180
50 0,973
55 0,806
60 0,671
65 0,562
70 0,473
75 0,399
80 0,339

85 0,288
90 0,247

Tabel 10.2 Tilbehørsmodul VR 10

Følerværdier udeføler

Temperatur i °C R i kOhm

–25 2,167

–20 2,076

–15 1,976

–10 1,862

–5 1,745

0 1,619

5 1,494

10 1,387

15 1,246

20 1,128

25 1,02

30 0,92

35 0,831

40 0,74

Tabel 10.3 Følerværdier udeføler

Tekniske data 10
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Solfangerføler VR 11 skal være tilsluttet

Temperatur i °C R i kOhm

15 15,694

20 12,486

25 10,000

30 8,060

35 6,535

40 5,330

45 4,372

50 3,605

55 2,989

60 2,490

65 2,084

70 1,753

75 1,481

80 1,256

85 1,070

90 0,916

95 0,786

100 0,678

105 0,586

110 0,509

115 0,443

120 0,387

Tabel 10.4 Tilbehørsmodul VR 11

10 Tekniske data
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Indstillinger på kodeniveauet

Vist menutekst
Parametre, 
der kan indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Indstil ciffer

Kodeniveau

Kodenummer:

Standardkode:

frigivelse

Kodenummer 0000 – 9999 1000

Sænkningstemperatur

Varmekurve

AT–afkob.græn.

Minimumstemperatur

Maksimumstemperatur

Maks. forvarmetid

Rumstyring

5 – 30 °C

0,1 – 4

5 – 50 °C

15 – 90 °C

15 – 90 °C

0 – 300 min

Ingen/indkobling/termostat

15 °C

1,2

21 °C

15 °C

90 °C

0

ingen

 

Fastværdi–dag

Fastværdi–nat

AT–afkob.græn.

5 – 90 °C

5 – 90 °C

5 – 50 °C

65 °C

65 °C

21 °C

 

Sænkningstemperatur

Varmekurve

AT–afkob.græn.

Pumpespærretid

Minimumstemperatur

Maksimumstemperatur

Maks. forvarmetid

Rumstyring

5 – 30 °C

0,1 – 4

5 – 50 °C

0 – 30

15 – 90 °C

15 – 90 °C

0 – 300 min

Ingen/indkobling/termostat

15 °C

1,2

21 °C

0

15 °C

75 °C

0

Ingen

Indstillinger på kodeniveauet
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Vist menutekst
Parametre, 
der kan indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

(menu bortfalder i kombina-
tion med VPM W)

VVB ladekreds

Eftervarmeforsink.
Ladepumpeefterløb
Parallel opvarm.
Legionellabeskyt.

vælg
FRA

TIL

FRA

Efteropvarmningsforsinkelse

Varmepumpeefterløb
(varmepumpeefterløb ikke i 
kombination med VPM W)

Parallel opvarmning

Beskyttelse mod legionella-
bakterier dag

Beskyttelse mod legionella-
bakterier start

0– 120 min

0 – 15 min

Til / fra

Fra, Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø, Ma–Sø

00:00 – 23:50

0 min

5 min.

4
Fra

Fra

14:00

 

 

Returløbstemperatur 15 – 60 °C 20 °C

 Maksimumstemperatur

Tilkoblingsdifference

Frakoblingsdifference

(tilkoblingsdifference og fra-
koblingsdifference bortfal-
der i kombination VPM S og 
VMS)

20 – 99 °C

2 – 25 K

1 – 20 K

70 °C

12 K

5 K

 

Maksimumstemperatur
Indkoblings diff.
Udkoblings diff.

Solvarmebeholder 2

> Vælg temperatur

Maksimumstemperatur

Tilkoblingsdifference

Frakoblingsdifference

(tilkoblingsdifference og fra-
koblingsdifference bortfal-
der i kombination VPM S og 
VMS)

20 – 99 °C

2 – 25 K

1 – 20 K

70 °C

12 K

5 K

Førende VVB 1-2
Parameter
Solvarmebeholder

vælg

Førende VVB 1–2 – 2–1 1–2

Indstillinger på kodeniveauet
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Vist menutekst
Parametre, 
der kan indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Indkoblings diff. 7 K
Parameter
3 diff. Regulering

Udkoblings diff. 3 K

vælg

Tilkoblingsdifference

Frakoblingsdifference

2 – 25 K

1 – 20 K

7 K

3 K

Solvarmekreds 1

Solfangerføler
Status solvarmpumpe
Løbetid solvarme

FRA

(menu bortfalder i kombina-
tion med VPM S og VMS)

Status solvarmpumpe
Løbetid solvarme

Solfangerføler

Solvarmekreds 2

FRA

Gælder for
Hydraulikplaner 1, 3, 5 og 7

Status solvarmpumpe
Løbetid solvarme

Solfangerføler

Fastbrændsels kedel

FRA

Gælder for
Hydraulikplaner 2, 4, 6, 8 
og 9

Solvarmekreds

Reset?
Indkobl.var.styring
Frostsikrings funk.

Løbetid solvarme

FRA
Nej

FRA

Løbetid solvarmepumper 
nulstilles?

ED–styring

Frostsikringsfunktion

(bortfalder i kombination 
med VPM S og VMS)

NEJ/JA

TIL/FRA

TIL/FRA

Nej

FRA

FRA

 
Solvarmekreds 1
Parameter
Minimumstemperatur

>Vælg temperatur

0°C
Minimumstemperatur 0 – 99 °C indstilleligt 0 °C

Solvarmekreds 2
Parameter
Minimumstemperatur

>Vælg temperatur

0°C
Minimumstemperatur

(kun ved hydraulikplaner 
uden kedel til fast brænd-
stof)

0 – 99 °C indstilleligt 0 °C

Fastbrændsels kedel
Parameter
Minimumstemperatur

>Vælg temperatur

0°C
Minimumstemperatur

(kun ved hydraulikplaner 
med kedel til fast brænd-
stof)

0 – 99 °C indstilleligt 0 °C

Indstillinger på kodeniveauet
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Vist menutekst
Parametre, 
der kan indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

 
Samlet system

Max bereg. udkobl.
Frostsik. forsink.

Temp.o.blandekreds
Indstil maks.varighed

FRAAT opvarmning

Maks. forudgående frakob-
ling

Frostikringsforsinkelse

AT opvarmning

For høj temperaturforøgelse

0 – 120 min

0 – 23 h

–25– 10 °C indstilleligt

0 – 15 K

15 min.

1 h

FRA

0 K

Minimumstemperatur
Beholder startydelse 

Vælg hysterese

Varmekilde

Kedelkobl.hysterese

 * kun koblende ved buskobler

Kedelkoblingshysterese

Minimumstemperatur

Beholder startydelse

4 – 12 K

15 – 90 °C

1 – 2

8 K

15 °C

1

Varmekilde
Kaskadeparameter

Indkobl. forsink.
Udkobl. Forsink.

Indstil forsink. varighed

 * Display hhv. visning kun i kombination
 med VR 30, VR 31 og VR 32

Indkoblingsforsinkelse

Udkoblingsforsinkelse

1 – 90 min

1 – 90 min

5 min.

5 min.

Varmekilde

Aktuel anlægstemp.
Sammmlertemp.IST
Status Varmedrift

Varmekilde
Information

Kedelskift 1  2  3  4  5  6  7  8
(menu kun ved mere end en 
varmegiver)

Specialfunktion

Beholder
Solvarmpu.
Vælg udførelse

Sænkning
Sænkning

VK1

FRA
FRA

VK2

teleSWITCH for HK1

teleSWITCH for HK2

teleSWITCH for beholder

teleSWITCH for solvarme
(bortfalder i kombination 
med VPM S og VMS)

ingen, "opvarmning", "fra", "auto", 
"eco", "sænkning"

ingen, "opvarmning", "fra", "auto", 
"eco", "sænkning"

ingen, "til", "fra", "auto"

ingen, fra, auto

Sænkning

Sænkning

FRA

FRA

 Specialfunktion
Udtcrring

VK2
Dag

Indstil startdag

Gulvtørring

Tidsplan HK2 0 – 29 0

Indstillinger på kodeniveauet
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Vist menutekst
Parametre, 
der kan indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Temp. Fejlerkendelse
efter

Indstil nummer

Telefonnummer FHW

Servicetidspunkt

Temperaturfejlindikation 
efter

0 – 9 (17–cifret)

Dato

FRA/1 – 12 h

–

1.1.2003

FRA

Kode
ændring

Kodenummer:

Overførsel?

Indstil ciffer

NEJ

Kodenummer 0000 – 9999 1000

Værktøj

Temperaturkorrektur
Udetemperatur
Aktuel rumtemp.
Displaykontrast

Vælg korrekturværdi

Temperaturkorrektur:

Udetemperatur

Faktisk rumtemperatur

Display–kontrast

– 5 ... +5 K

– 3 ... +3 K

0 – 25

0 K

0 K

9

 

Indstillinger på kodeniveauet
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Installationsassistent

Vist menutekst Parametre, der kan indstilles Indstillingsområde Fabriksindstilling

Installationsassistent A1

Valg af sprog

Sprog > DK dansk

>Vælg sprog

Installationsassistent A2

Valg hydraulikdiagram > 1

Specialudgang LegP

udvidet registrering af udbytte 
fra solvarme FRA

>vælges

Hydraulikdiagram

Specialudgang

udvidet registrering af udbytte 
fra solvarme
(udvidet registrering af udbytte 
fra solvarme bortfalder i kombi-
nation med VPM S og VMS)

1 – 9

LegP/E–stav

Til, Fra

1

LegP

FRA

Installationsassistent A3

Gennemstrømningsmængde > FRA

Liter/minut 0

Start solvarme FRA

Beskyt. solkredsløb 130

>indstilles

Gennemstrømningsmængde

Liter/minut

Start solvarme

Beskyt. solkredsløb

(menu bortfalder i kombination 
med VPM S og VMS)

Til, Fra

0 – 165

Til, Fra

110– 150 °C indstilleligt

FRA

0

FRA

130

Installationsassistent A3

Land > Tyskland

>land vælges

(kun i kombination med VPM S 
og VMS)

Installationsassistent A4

Systemkonfiguration

Antal kedler > 1

Kedler er 1–trin-
net

>vælges

Antal kedler
(kun hvis der ikke er blevet iden-
tificeret nogen buskobler)

Kedler er
(kun hvis "Kedler på trin 1–2" 
eller VR 31 er blevet identificeret)

1 eller 2

1–trinnet eller 2–trinnet

1

1–trinnet

Installationsassistent A5

Systemkonfiguration

Afspæringsventiler Nej

Prioritet Nej

Delt prioritering Nej

Kedelsekvensskift FRA

>vælges

Afspæringsventiler

Prioritet
(hvis der kun er en kedel)

Delt prioritering
(hvis der er mere end en kedel)

Kedelsekvensskift
(hvis der er mere end en kedel)

Ja, nej

Ja, nej

Ja, nej

Til, Fra

Nej

Nej

Nej

FRA

Installationsassistent
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Vist menutekst
Parametre, der 
kan indstilles

Indstillingsområde
Fabriksindstil-
ling

Installationsassistent A6

Systemkonfiguration

VK1 > Brænderkreds

Varmekreds 2 Blanderkreds

Beholder Beholderladekre

>vælges

VK1

HK2

Beholder

Brænderkreds, deaktiveret

Varmekreds / fast værdi / returløb. / behol-
derladekreds / findes ikke 
(registreres ved autokonfig, men kan ikke 
ændres)

Beholderladekreds, deaktiveret

Brænderkreds

Varmekreds

Beholderlade-
kreds

Installationsassistent A7

Komponenter > VRS 620

Aktorik FRA

Sensorik VF1 60 °C

Varmegiver FRA

Udluftning solvarme 0 min

>Vælg

Komponenter

Aktorik

Sensorik

Varmegiver

Udluftning 
solvarme 

VR 60, VR 31, VIH–RL, VPM S, VMS, VM W 
osv. (afhængigt af tilsluttede komponenter)

FRA, LP/UV 1 AN, ZP AN, HK1–P AN osv. 
(afhængigt af selekterede komponenter)

SP 1, SP 2 
(afhængigt af selekterede komponenter)

FRA, WE 1 – 6

0 – 600 min

VRS 620

FRA

SP 1

FRA

0

Installationsassistent
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Opstilling af fejlkoder

i 
Fremkommer der flere meldinger, springer visningen videre til den næste melding hvert 2. s.

Visning i display: Fejlkoder/betydning

VK1
Etage1
Beholder

„Fejlkode”

Solvarmpu.

Opvarmning

eksempler på fejlkoder:
"VR 60 (4) forbindelse mangler" 
eller
"Kedel forbindelse mangler"

Forklaring til 1. Eksempel: 
Med den indstillede busadresse 4 er der ingen kommunikation til blandermodulet 
VR 60.

I denne fejlmelding vises altid først den pågældende komponent samt den adresse, 
der ikke kan kontaktes, med henvisning om, at kommunikationen er afbrudt.
Årsagen hertil kan være, at buskablet f.eks. ikke er tilsluttet, eller at spændingsforsy-
ningen ikke er koblet til, eller at komponenten er defekt.

– Fejl på kedel

En eller flere kedler melder en fejl via eBUS. 
Kontroller venligst i kedlens DIA system.

eksempler på fejlkoder:
"VRS 620 svigt sensor VF1" 
eller "VR60 (4) svigt VFa" 
eller "VIH–RL sensor T1 fejl" 
eller "VPM W (1) sensor T1 fejl"

Forklaring til 1. Eksempel: 
Fremløbsføleren VF1 er defekt.

I denne fejlmelding angives altid den pågældende komponent og den pågældende sen-
sor med betegnelsen på ProE–klemrækken.
Årsag til en sådan fejlmelding kan være afbrydelse eller kortslutning på den pågæl-
dende sensor.

"HK2 temperaturfejl"

I denne fejlmelding vises det, at en nominel værdi for en varmekreds endnu ikke er 
nået efter en defineret periode. 
Denne periode kan indstilles i kode 11 service under parameteren temperatur fejler-
kendelse. Fra fabrikken er funktionen frakoblet.
Indstillingsområdet til aktivering ligger mellem 1 – 12 h.

I kombination med en VIH–RL kan følgende fejl vises: 

"Fejl fremmedstrømsanode"
Overvågningen af fremmedstrømsanoden for VIH–RL har konstateret en fejl. 

"VIH–RL tilkalkning WT"
Elektronikken for VIH–RL har konstateret, at varmevekslerne skal vedligeholdes.

Yderligere fejlkoder, betydninger og foranstaltninger se vejledning VIH–RL.

Opstilling af fejlkoder
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Funktionsoversigt

Antal trin
Disse konfigureres som regel allerede ved systemkonfi-
gurationen – en parametrering er kun nødvendig i tilfæl-
de, hvor totrinsbrændere skal aktiveres som ettrins-
brændere.

Antal varmegivere
Disse konfigureres som regel allerede ved systemkonfi-
gurationen – en parametrering er kun nødvendig i und-
tagelsestilfælde (f.eks. når varmegiver tages ud af an-
læggets system).

Beholderfrostsikring
Temperaturen i beholderen holdes altid på en mindste 
temperatur på 12 °C. Beholderfrostsikringen virker ikke, 
hvis en kontakt på beholderfølerindgangen er koblet til 
(R 0 Ohm – R uendelig).

Beholderefteropvarmningskreds/beholderefterop-
varmningsforsinkelse
Ved solvarmesystemregulatoren bruges beholderefter-
opvarmningskredsen til den tidsmæssige frigivelse af ef-
teropvarmningsfunktionen. Efteropvarmningen gennem-
føres i det programmerede tidsprogram, så længe den 
nominelle beholderværdi endnu ikke er nået. Beholder-
efteropvarmningen aktiveres, hvis den nominelle behol-
derværdi er underskredet med mere end 5 K.
For at undgå unødvendig efteropvarmning er der inte-
greret en funktion "Efteropvarmningsforsinkelse". Kører 
solvarmepumpen, forsinkes den egentligt nødvendige 
efteropvarmning med den indstillede værdi. Frakobler 
solvarmepumpen i forsinkelsestiden, aktiveres straks ef-
teropvarmningen.
Solvarmesystemregulatoren indeholder et på fabrikken 
forprogrammeret tidsprogram, som du kan tilpasse indi-
viduelt: 
Ma. – fr. 5:30 – 22:00
Lø  7:00 – 23:30
Lø  7:00 – 22:00

De forindstillede tider gælder ikke for VPM W.

Beholder startydelse
Formålet med denne funktion er hurtigt at stille behol-
deropvarmningsydelsen klar. Til dette kan du fastlægge 
antallet af kedeltrin eller varmegivere, som beholderop-
varmningen skal startes med. Her skal du være opmærk-
som på beholderens ydelse for at undgå en unødvendig 
pendling af varmegiveren ved varmtvandsopvarmnin-
gen. 
Grundindstilling: 1 (varmegiver eller første trin)

Bemærk: I kombination med VPM S og VMS understøt-
tes denne funktion ikke, da begge solvarmestationer 
hele tiden gennemfører en udluftning.

Beskyttelse mod legionellabakterier
Beskyttelsen mod legionellabakterier kan kun aktiveres 
globalt for alle beholdervarmekredse. Er funktionen akti-
veret, udføres den indtil det indstillede tidspunkt: 1x om 
ugen eller hver dag på det udvalgte tidspunkt køres be-
holderen og de pågældende varmtvandsledninger op til 
en temperatur på 70 °C. Hertil øges den pågældende 
nominelle beholderværdi til 68/70 °C (2 K–hysterese) og 
den pågældende cirkulationspumpe tilkobles. Funktio-
nen afsluttes, når beholderføleren i et tidsrum 
på > 30 min registrerer en temperatur på ≥ 68 °C, eller 
når en periode på 90 min er udløbet (for at forhindre at 
systemet "bliver hængende" i denne funktion ved samti-
dig tapning).

Blanderkreds/blanderregulering
Ved en blandet varmekreds forstås en varmekreds, som 
via et indstillingsorgan (blander) er koblet fra kedelkred-
sen (temperatur).

Blanderkredsens reguleringsforhold:
Afviger den aktuelle temperatur i blanderkredsen mere 
end +/–0,5 K fra den nominelle fremløbstemperatur, der 
kræves af solvarmesystemregulatoren, aktiveres blan-
deventilen via blandermotoren med impulser af variabel 
tilkoblingsvarighed (ED). Funktionstiden (spændingssig-
nal for "Åben" eller "Lukket") er afhængig af regule-
ringsafvigelsen, dvs. af temperaturdifferencen mellem 
faktisk og nominel fremløbsværdi og proportionalen.
I indstillingen fra fabrikken har vi fastlagt et proportio-
nalområde på 12 K, dvs. der ved en reguleringsafvigelse 
på 12 K eller mere køres med et tilkoblingsforhold på 
100 % mod "Åben" eller "Lukket". Er reguleringsafvigel-
sen for eksempel på 6 K, så køres blanderen med et til-
koblingsforhold på 50 %. Da periodetiden har en fast 
takttid på 20 sek., betyder det at blanderen i 10 sek. 
kører mod "Åben" eller "Lukket" og står stille i 10 sek.

Delt prioritering
Ved en kaskadedannelse med kedler kan drikkevandsbe-
holderen i hydraulikdiagrammerne 5–8 forbindes hy-
draulisk direkte med prioriteringsskifteventilen eller 
kedlens varmepumpe med den højeste eBUS adresse. I 
dette tilfælde skal den delte prioritering aktiveres. Ved 
et varmtvandskrav via beholderføleren TD2 bruges den 
sidste kedelbeholderopvarmning, alle andre kedler kan 
stadigvæk betjene bufferbeholderen.

ED–styring
ED–styringen har til formål at holde solvarmekredsen på 
tilkoblingsværdien og dermed i drift så længe som mu-
ligt. Hertil til– og frakobles pumpen i periodiske interval-
ler afhængigt af differencen mellem solfanger– og be-
holdertemperatur nede. Når tilkoblingsdifferencen nås, 
startes funktionen (hvis aktiveret) med 50 % af funkti-
onstiden – dvs. pumpen tilkobles i 30 sekunder – og fra-
kobles derefter i 30 sekunder. Stiger temperaturdiffe-
rencen, øges funktionstiden (f.eks. 45 sekunder til, 15 se-
kunder fra). Falder temperaturdifferencen, reduceres 
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funktionstiden (f.eks. 20 sekunder til, 40 sekunder fra). 
Perioden er altid et minut.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarme-
station VPM S eller VMS.

Faktisk fremløbstemperatur
Den faktisk eksisterende fremløbstemperatur i en var-
mekreds.

Frakoblingsdifference
Underskrider differencen mellem solfangertemperatur 
og nederste beholdertemperatur fakoblingsdifferencen, 
frakobler solvarmepumpen.
NB: Frakoblingsdifferencen skal være mindst 2 K mindre 
end den indstillede tilkoblingsdifference. Af den grund 
indstilles værdien for indstillingsdifferencen automatisk 
ved en underskridelse på 2 K.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarme-
station VPM S eller VMS.

Fremløbstemperatur nominel
Fremløbstemperaturen i en varmekreds, som solvarme-
systemregulatoren har beregnet på basis af fastlagte 
parametre.

Frostsikringsforsinkelse/varmeanlæg frostsikring
Funktionen "Varmeanlæg frostsikring" sikrer i driftsmå-
derne "fra", "eco–fra" frostsikringen i anlægget og gæl-
der for alle tilsluttede varmekredse. For at forhindre, at 
anlægget fryser til ved en udetemperatur på under 3 °C, 
sættes den nominelle rumtemperatur på den indstillede 
nominelle sænkningsværdi, og varmekredspumpen ind-
kobles. Frostsikringsfunktionen kan undertrykkes i et 
bestemt tidsinterval ved indstilling af forsinkelsestid 
(indstillingsområde 0 – 23 h). 
Desuden aktiveres frostsikringen uafhængigt af den 
målte udetemperatur, hvis det ved tilsluttet fjernbetje-
ningsenhed konstateres, at den målte rumtemperatur er 
lavere end den indstillede sænkningstemperatur.

For høj temperaturforøgelse
Funktionen har ved blandervarmekredse til formål
a) at forhindre, at blanderen ved kedlens nominelle tem-

peratur kort før genindkoblingen af kedlen ikke kan 
nå op på sin nominelle værdi trods fuld åbning,

b) at forhindre, at der ved blanderkredse med stor op-
blanding i opvarmningsdriften om morgenen ikke kan 
nås op på blanderens nominelle værdi (også ved ke-
deltemperatur på den nominelle værdi), fordi den 
faste opblanding sænker blanderkredsens tempera-
tur for meget,

c) at muliggøre et optimalt reguleringsområde for blan-
derens drift. (en stabil drift er kun mulig, når blande-
ren kun i sjældne tilfælde er nødt til at køre hen til 
"Åben" anslaget, hvorved en højere reguleringskvali-
tet sikres).

Derfor kan du indstille en fælles højere kedeltemperatur 
for alle blanderkredse. Denne forøger den aktuelt nomi-
nelle varmekredstemperatur med den indstillede værdi.

Grundindstilling: Ingen beskyttelse mod legionellabak-
terier (pga. skoldningsfare).
Beskyttelsen mod legionellabakterier udføres ikke til 
svømmebadet (beholderføler 3).

Gulvtørring
Funktionen til tørring af støbt gulv har til formål i hen-
hold til forskrifterne at varmetørre et frisk støbt gulv. 
Ved aktiveret funktion er alle driftsmåder afbrydt, også 
de driftsmåder, der er valgt med telefonkontakten. 
Fremløbstemperaturen i den regulerede varmekreds re-
guleres uafhængigt af udetemperaturen efter et forind-
stillet program.
Starttemperatur: 25 °C
Dag efter start af funktion:  Nominel fremløbstempera-

tur for denne dag

1
2
3
4
5
6 – 12
13
14
15
16
17 – 23

24
25
26
27
28
29

25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
45 °C
40 °C
35 °C
30 °C
25 °C
10 °C

30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

(frostsikringsfunktion, pumpe i drift)

I displayet vises driftsmodussen med den aktuelle dag 
og den nominelle fremløbstemperatur, den løbende dag 
kan indstilles manuelt.
Ved start af funktionen gemmes det aktuelle klokkeslæt 
for starten. Skift af dag sker nøjagtigt på dette klokke-
slæt.
Efter net–fra/–til starter gulvtørringen med den sidste 
aktive dag.

Indkoblingsforsinkelse (kun for kaskader)
Her drejer det sig om det tidrum, som skal afventes 
efter efterindkobling af det foregående kaskade–/ke-
deltrin til indkobling af næste trin. Denne funktion har til 
formål, at forhindre en unødvendig ind– og udkobling af 
trinnene, når anlægget er tæt på den nominelle værdi. 
Det næste trin indkobles kun, hvis den aktuelle nominel-
le værdi for anlægget efter udløb af denne periode 
endnu ikke er nået eller er overskredet.
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Kedelsekvensskift (kun for kaskader)
Formålet med kedelsekvensskiftet er en ensartet drifts-
tid for alle tilsluttede varmegivere.
Der foretages skift i kedelsekvensen, når:
1. Kedelsekvensskiftet er frigivet i menuen, og
2 Kedelsekvensskiftet er muligt i det valgte hydraulikdi-

agram, og
3. Differencen i aktiveringsvarigheden mellem første og 

sidste kedel er 100 h. 
– I dette tilfælde sorteres der i stigende rækkefølge 

efter aktiveringstimer.
– Der bruges en intern værdi for aktiveringstimerne, 

driftstimerne for kedlen udlæses ikke.
Bemærkninger:
– Ved forskellige varmegivertyper er et kedelsekvens-

skift ikke hensigtsmæssigt.
Grundindstilling: Intet kedelsekvensskift

Kedelkoblingshysterese
Ved kaskade af varmegivere samt ved totrinskedler er 
en kedelkoblingshysterese nødvendig for at koble var-
megiverne/kedlens trin til og fra. Solvarmesystemregu-
latoren muliggør en individuel indstilling af den nødven-
dige koblingshysterese. Herved er der fastlagt de føl-
gende værdier, som der kobles til og fra ved:
– Tilkoblingstemperatur 1/3 af hysteresen under den no-

minelle værdi for anlægget,
– Tilkoblingstemperatur 2/3 af hysteresen under den 

nominelle værdi for anlægget.
Koblingshysteresen er asymmetrisk, sådan at kedlen 
også har mulighed for at koble til ved højere udetempe-
raturer = lav nominel fremløbstemperatur (specielt ved 
flade varmekurver).
Parameter koblingshysterese: 1 – 20 K Grundværdi 8 K

Konfigurering af varmekreds
I installationsassistenten (display A6) kan du konfigure-
re alle tilsluttede varmekredse i overensstemmelse med 
deres anvendelse. Ved konfigurationen vises der i dis-
playene kun de værdier og parametre, som har betyd-
ning for den valgte varmekredstype. Følgende indstillin-
ger er mulige for blanderkredse: Blanderkreds (gulvvar-
me– eller radiatorkreds som blanderkreds), konstant 
(dvs. blanderkredsen reguleres til en fast værdi), retur-
løbsforøgelse (ved konventionelle varmegivere og anlæg 
med stort vandindhold til beskyttelse mod korrosion i 
kedlen ved en længere underskridelse af dugpunktet) 
beholdervarmekreds og "deaktiveret" (hvis der ved et 
blandemodul VR 60 ikke er brug for den anden varme-
kreds, til undertrykkelse af parametrene).

Konstantkreds/konstantregulering
Denne funktion er nødvendig for specialanvendelser 
som portslør, ventilatorer e.lign. Ved denne regulering 
reguleres der til en fast fremløbstemperatur uafhængigt 
af den nominelle rumtemperatur og udetemperaturen. 
Til dette findes følgende parametre:

Konstant – dag:
Konstant – nat:

5 ... 90 °C, grundindstilling 65 °C
5 ... 90 °C, grundindstilling 65 °C

Ved denne reguleringstype kan alle driftsmåder indstil-
les. Den behovsafhængige varmeudkobling virker ligele-
des.

Maksimal forudgående frakobling
Denne funktion har til formål at forhindre en unødven-
dig opvarmning af opvarmningssystemet umiddelbart 
før et forprogrammeret sænkningstidspunkt. Derved be-
regnes den faktiske tid afhængigt af udetemperaturen 
af solvarmesystemregulatoren. Den indstillede værdi 
viser kun kundens ønskede maksimale tidsrum. Ligger 
udetemperaturen ved –20 °C, findes der ingen forfra-
kobling, ved en udetemperatur på +20 °C anvendes den 
indstillede maksimale forfrakobling. Ligger udetempera-
turerne mellem disse to nøgletal, beregner solvarmesy-
stemregulatoren en værdi, som svarer til et lineært for-
løb mellem disse to nøglepunkter.

Maksimal foropvarmning
Med denne funktion er det muligt at aktivere varme-
kredsene inden opvarmningsvinduet, med det formål at 
nå den nominelle dagsværdi, allerede når opvarmnings-
vinduet starter.
Funktionen udføres kun for dagens første opvarmnings-
vindue. Opvarmningens start fastlægges afhængigt af 
udetemperaturen:
Påvirkning fra udetemperaturen (AT):
AT ≤ –20 °C: indstillet foropvarmningstid
AT ≥ +20 °C: ingen foropvarmningstid

Mellem de to nøgletal foretages der en lineær beregning 
af tidsperioden.
Er foropvarmningen først startet, afsluttes den først, 
når tidsvinduet er nået (ingen aflutning, selvom udetem-
peraturen stiger i mellemtiden).

Maksimumstemperatur varmekreds
For hver varmekreds kan den maks. fremløbstemperatur 
indstilles i området fra 15 ... 90 °C.

Mindste temperatur solvarmekreds og kedel til fast 
brændstof
Den mindste temperatur kan indstilles til hver solvarme-
kreds eller kedlen til fast brændstof (ved hydraulikdia-
grammer med kedel til fast brændstof) i oprådet 
fra 0 ... 99 °C. 

Fabriksindstilling 0 °C
Bemærk: Først når solfangerføleren har en værdi 
> mindste temp., frigives delta–T reguleringen.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarme-
station VPM S eller VMS.
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Maksimaltemperatur solvarmebeholder
For på den ene side at opnå et så højt udbytte af op-
varmningen af solvarmebeholderen som muligt, men på 
den anden side at muliggøre en sikring mod tilkalkning, 
kan du indstille en maksimalbegrænsning for solvarme-
beholdertemperaturen.
Til dette anvendes ved beholder 1 sensoren "beholderte-
mp. foroven" SP1, hvis denne er tilsluttet den pågælden-
de beholder. Ellers anvendes føleren "Beholdertemp.for 
neden" SP2. Til den anden beholder (swimmingpool) an-
vendes SP3.
Hvis den indstillede maksimaltemperatur overskrides, 
frakobles solvarmekredspumpen. En opvarmning med 
solvarme frigives først igen, når temperaturen ved den 
aktive føler er faldet 1,5 K under maksimaltemperaturen.
Maksimaltemperaturen kan indstilles separat for hver 
beholder.
– Beholder_maksimaltemperatur_1: 20 ... 99 °C

Fabriksindstilling 70 °C
– Beholder_maksimaltemperatur_2: 20 ... 99 °C

Fabriksindstilling 70 °C
Den indstillede maksimaltemperatur må ikke overskride 
den maksimalt tilladte vandtemperatur i den anvendte 
beholder! 

Minimumstemperatur varmekreds
For hver varmekreds kan den min. fremløbstemperatur 
indstilles i området fra 15 ... 90 °C.

Minimumstemperatur varmegiver
Kedlens minimumstemperatur har til formål at beskytte 
kedlen mod f.eks. korrosion, når kedlen eksempelvis 
konstant skal fungere i kondensatområdet på grund af 
stort vandindhold. Indstillingsområdet ligger mellem 
15 °C og 65 °C (ved levering 15 °C).

Opvarmningstøtte med solvarme
Opvarmningsstøtten med solvarme bruges til også at 
bruge solvarme til opvarmning. I denne forbindelse øges 
returløbstemperaturen i varmeanlægget.

Vha. hydraulikdiagrammerne 1–4 kan opvarmningsstøt-
ten med solvarme nås med den 3. differenceregulator 
TD1, TD2 og MA.
– TD1 placeres hertil i midten af beholderen,
– TD2 placeres hertil i returløbet. 

Parallel beholderopvarmning
Funktionen gælder for alle tilsluttede blanderkredse. Er 
den parallelle beholderopvarmning aktiveret, kører for-
syningen af blanderkredsen videre ved opvarmningen af 
beholderen, dvs. pumperne i blanderkredsene kobles 
ikke fra, så længe der fortsat er varmebehov i de pågæl-
dende varmekredse. HK1 frakobles altid ved en behol-
deropvarmning.

Pumpeblokeringsbeskyttelse
For at forhindre at kedel–, varme–, cirkulations– eller 
varmepumpen sidder fast, aktiveres pumperne, som ikke 
har været i drift i 24 h, hver dag i ca. 20 sek. efter hin-
anden.

Pumpespærretid
For at spare elektrisk energi kan varmekredspumpen 
kobles fra i en konfigurerbar periode ved hjælp af fast-
lagte kriterier.
Som kriterium for "Energibehovet i varmekredsen er 
dækket" sammenlignes den aktuelle fremløbstempera-
tur med den nominelle fremløbstemperatur for varme-
kredsen. Denne sammenligning udføres hvert 15. min. Er 
differencen i den forbindelse ikke på mere end 2 K, og 
opfyldes dette kriterium tre gange efter hinanden, kob-
les pumpen fra i den indstillede pumpespærretid, blan-
deren bliver stående i den aktuelle position.

Rumstyring
Brugen af rumføleren i fjernbetjeningsenhederne (FBG) 
eller i betjeningsenheden (betjeningsenheden skal så 
sættes ind i tilbehøret VR 55–vægsoklen) kan parame-
treres for hver varmekreds:
Ingen, indkobling, termostat (fra fabrikken: Ingen) 
Rumstyringen har til formål, at inddrage den aktuelle 
rumtemperatur i et referencerum i beregningen af frem-
løbstemperaturen. Ved aktiveret funktion anvendes den 
pågældende fjernbetjeningsenheds rumføler. Hvis der 
ikke er en fjernbetjeningsenhed, benyttes betjeningsen-
hedens værdi. (På den måde er det muligt at benytte be-
tjeningsenheden vha. vægmontering ligeledes i et refe-
rencerum til denne funktion.)

Sænkningstemperatur
Sænkningstemperaturen er den temperatur, som op-
varmningen reguleres til i sænkningstiden. Den kan ind-
stilles separat for hver varmekreds.

Særligt
Er 230–V–kontakten konfigureret som "Kontakt til be-
skyttelse mod legionellabakterier", tages der herover en 
solvarmepumpe i drift, der blander indholdet i solvarme-
beholderen, så det nederste beholderområde kan nå den 
nødvendige temperatur. 
Er der som følge af en solvarmeopvarmning på den ne-
derste beholderføler allerede nået en temperatur på 
> 68 °C, skal kedlen ikke tilkobles. Så tilkobles kun kon-
takten til beskyttelse mod legionellabakterier og cirkula-
tionspumpen.
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Solvarmekreds–beskyttelsesfunktion
Hvis solvarmen overstiger det aktuelle varmebehov 
(f.eks. alle beholdere fuldt opvarmede), kan temperatu-
ren i solfangerfeltet stige kraftigt. 
Overskrides sikkerhedstemperaturen på solfangerføle-
ren, frakobles solvarmepumpen for at beskytte solvar-
mekredsen (pumpe, ventiler osv.) mod overhedning. 
Efter afkøling tilkobles pumpen igen.
Denne funktion udføres uafhængigt for hvert solfanger-
felt.
I kombination med VPM S og VMS forsvinder indstil-
lingsparameteren. Solvarmestationerne har deres egen 
beskyttelsesfunktion, der altid fungerer.

Specialudgang
Dette er en 230–V–skiftekontakt, der kan bruges enten 
til at efteropvarme via E–patron eller til at opvarme be-
holderen elektrisk eller som skiftekontakt til beskyttelse 
mod legionellabakterier.

Specialdriftsmåder:
Er driftsmåden Auto valgt til beholderkredsen, påvirker 
følgende specialdriftsmåder efteropvarmningen:
Party  Beholderopvarmning indtil den faldende flanke i 

det næste tidsvindue 
Ferie: Beholderopvarmning deaktiveret
1 Beholderopvarmning Beholderen opvarmes en gang 
indtil den indstillede, nominelle temperatur

Start solvarme
Afhængigt af konstruktionen kan der ved nogle solfan-
gere være en tidsmæssig forsinkelse på måleværdien 
ved temperaturmålingen; denne kan afkortes med sol-
varmepumpekickfunktionen.

Måleværdi for solfangertemperaturen ved aktiveret sol-
varmepumpekickfunktion: 
Når temperaturen ved solfangerføleren er steget >25 og 
2 °C K/time, tilkobles solvarmepumpen i 15 s (solvarme-
pumpekick). Derved transporteres den opvarmede sol-
varmevæske hurtigere til målestedet.
Overskrider temperaturdifferencen mellem solfanger og 
beholder den indstillede tilkoblingsdifference, så kører 
solvarmepumpen tilsvarende lang for at opvarme behol-
deren (differenceregulering).

Er to solvarmekredse tilsluttet, gælder aktiveringen af 
solvarmepumpekickfunktionen for begge solvarmekred-
se. Funktionen udføres separat for alle solfangerfelter. 

Telefon
I servicedisplayet kan du indtaste et telefonnummer, 
som i tilfælde af vedligeholdelse automatisk vises i dis-
playet.

Temperaturfejlidentifikation
Med denne funktion er det muligt at identificere fejl med 
hensyn til indstilling eller beregning i en varmekreds. 
Nås den indstillede nominelle temperatur heller ikke 
efter længere tid (kan parametreres: FRA, mellem 1 og 
12 h), ses en fejlmelding for den pågældende kreds.
Fabriksindstilling: FRA

Temperaturkorrektur udetemperatur
Sensorværdien for udeføleren, der tilsluttes til solvar-
mesystemregulatoren, kan forskydes med en værdi på 
+/–5 °C for at udligne fremmed påvirkning. Dvs. den 
målte udetemperatur ændres med den indstillede værdi.
Indstillingsområde: –5 K ... +5 K,
Grundindstilling:  0 K

Temperaturkorrektur faktisk rumtemperatur
Den viste værdi for rumtemperaturen kan efter behov 
forskydes op eller ned i et område på +/–3 °C.

Testdrift
I testdriften kan du separat kontrollere og aktivere hver 
enkelt føler, hver pumpe og hver blander for varmekred-
sene.

Tilkoblingsdifference
Tilkoblingsdifferencen baserer på en sammenligning 
mellem solfangertemperaturen og den nederste tempe-
ratur for solvarmebeholderen. For at opvarme beholde-
ren til den nominelle værdi tilkobles solvarmekredspum-
pen, når den fastlagte værdi overskrides dvs. tilkoblings-
differencen.
Bemærk: Gælder ikke i kombination med en solvarme-
station VPM S eller VMS.

Udetemperatur (AT)–frakoblingsgrænse
Ved AT–frakoblingsgrænse forstås den værdi for ude-
temperaturen, hvorfra den behovsafhængige opvarm-
ningsfrakobling (automatisk sommerfrakobling) virker.
AT–frakoblingsgrænsen kan indstilles separat for hver 
varmekreds i området fra 5 ... 50 °C, ved standardleve-
ringen er værdien indstillet på 21 °C. Som standard er 
den nominelle rumtemperatur for hver varmekreds ind-
stillet på 20 °C. Hvis der skal foretages en ændring af 
den nominelle rumtemperatur i grundmenuen, skal 
AT–frakoblingsgrænsen nødvendigvis også ændres 
(mindst 1 °C højere end den nominelle rumtemperatur).

Udkoblingsforsinkelse (kun for kaskader)
Når udkoblingsforsinkelsestiden er udløbet, udkobles det 
næste trin, der skal udkobles, kun hvis udkoblingstempe-
raturen stadig er overskredet.

Udluftningsfunktion solvarmekreds
Via menuen C14 kan pumpen til solvarmekredsen aktive-
res i en indstillelig periode på op til 600 min for at gen-
nemføre udluftningen uafhængigt af solvarmesystemre-
gulatoren.
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Valg hydraulikdiagram
Solvarmesystemregulatoren råder over 9 allerede 
gemte systemkonfigurationer (hydraulikdiagrammer). 
Når hydraulikdiagrammet vælges, gennemføres allerede 
en forkonfiguration. 

Når solvarmesystemregulatoren tages i drift, spørger 
systemet først om det nødvendige hydraulikdiagram 
(kapitel 5: Idrifttagning). De hydraulikdiagrammer, der 
står til rådighed, er beskrevet i kapitel 4.

Varmtvandsefteropvarmning drikkevandsbeholder
Efteropvarmningen for drikkevandsbeholderen (SP1 ved 
hydraulikplan 1–4 hhv. SP4 ved hydraulikdiagram 5–8) 
gennemføres altid, når:
• beholderkredsen ligger i det programmerede tidsvin-

due,
• beholdertemperaturen ligger 5K under den indstillede, 

nominelle værdi.

Den aktiverede efteropvarmningsforsinkelse forhindrer 
beholderopvarmningen for den indstillede tid, når udbyt-
tet fra solvarme er til stede. I hydraulikdiagrammet 9 
udløses efteropvarmningen via rentvandsstationen 
VPM W. Se vejledning VPM W.

Varmepumpeefterløb
Efter frakobling af kedlen ved afslutningen på beholder-
opvarmningen starter varmepumpens efterløbstid. I 
denne periode gives der ikke noget temperaturbehov til 
den/de varmegiver(e), som har varmet varmtvandsbe-
holderen op. Alle andre funktioner (styring af varme-
pumpe/UV ...) fortsætter i denne periode. Denne funkti-
on har til opgave at forsyne varmtvandsbeholderen med 
de høje fremløbstemperaturer, som er nødvendige til 
beholderopvarmningen, før varmekredsene især bræn-
derkredsen igen frigives.

Varmekurve
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Fig. Varmekurve

Varmekurven viser forholdet mellem udetemperaturen 
og den nominelle fremløbstemperatur.
Indstillingen foretages separat for hver varmekreds.

Varmtvandsprioritet
Varmtvandsprioritetskoblingen er kun aktiv, hvis varmt-
vandsbeholderen i hydraulikdiagrammerne 5–8 er tilslut-
tet direkte til prioriteringsskifteventilen eller varmepum-
pen til kedlen. Beholderføleren TD2 forbliver tilsluttet på 
VRS 620. Kedlen kan ved denne hydrauliske forbindelse 
enten opvarme bufferbeholderen eller varmtvandsbe-
holderen.

Vedligeholdelse
Her kan det næste vedligeholdelsestidspunkt for anlæg-
get gemmes.

3. Differenceregulering
Funktionsmåde:
– hvis TD2 > TD1 + tilkoblingsdifference (menu C5), så 

aktiveres udgang MA
– hvis TD2 < TD1 + frakoblingsdifference (menu C5), så 

frakobles udgang MA igen

I hydraulikdiagrammerne 1–4 bruges den 3. differencere-
gulering til varmestøtten. 
I lale øvrige planer står den 3. differenceregulering ikke 
til rådighed.

Funktionsoversigt
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